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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0704513-57.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 SORAIA DE FÁTIMA MARTINS TEODORO

ADVOGADO(A):

 CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA – OAB/MT 19.555-OAB/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

SORAIA DE FÁTIMA MARTIS TEODORO em benefício de CRISTIAN KELLEY 

TOYOTOMY SANTANA, sua advogada, referente à Guia nº 86394 

recolhida de forma indevida.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Certidão do Gestor (a) atestando a não utilização da Guia no processo em 

referência a Guia de n° 86394.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0704510-05.2018.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

LORENA DIAS GARGAGLIONE

ADVOGADO (S):

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB/MT 14.269

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

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

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação completa 

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

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(A):

 FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB/MT 5.736/0

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em relação à Guia de nº 21245 

recolhida de forma indevida.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para a finalidade de “receber e dar quitação”;

 Contrato Social da Empresa se o(a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica;

 Nome completo do beneficiário;

 CPF do beneficiário;

 Data de Nascimento do beneficiário;

 Endereço completo do beneficiário;

 EMAIL para comunicação;

 Dados bancários do beneficiário – Banco; Agência; Conta corrente (Obs.: 

Não pode ser conta poupança);

 Certidão do Gestor (a) da Vara – No caso em que a Guia não foi utilizada 

em atos do processo tais como: Autenticação, Desarquivamento, 

Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação;

INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima elencados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser 

rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Processo Nº:

Código 636587

Requerente:

BOAVENTURA DA SILVA e OUTROS

Advogado (a):

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - OAB/MT 7374-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de desarquivamento do Processo nº 636587 em que 

figuraram como partes BOAVENTURA DA SILVA e OUTROS x UNIÃO 

FEDERAL (Exército Nacional) e remessa dos autos a cidade de Campo 

Grande–MS sob o fundamento de que o objeto w a consequente 

discussão tratados na ação consistem em matérias de competência da 

Justiça Federal.

Indefiro o pedido, tendo em vista que o processo transitou em julgado em 

março do ano de 1965 (fls. 217/218).

Assim não há motivos para remessa à outra Comarca devendo a parte 

formular o pedido jurídico fundamentado nos autos para, havendo 

relevância, ser encaminhado a vara judicial competente para análise.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA n.º 0703641-42.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) JOÃO BATISTA DA SILVA, Matrícula nº. 6051, Técnico 

Judiciário, designado para o cargo, em comissão, de Assessor Técnico 

Jurídico, lotado(a) no(a) Gabinete do Juiz de Direito do 2 .º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá - SDCR, referente ao quinquênio 

2013/2018.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 

Informação n .° 016/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 03 ( três) 

licenças-prêmio relativas aos período s de 03/07/1995 a 03/07/2000 e de 

10/02/2003 a 10/02/2013, bem como a ausência de violação ao disposto 

no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus 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 
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em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 10/02/2013 a 

10/02/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº: 0717007-85.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Readaptação de Função com redução de carga 

horária, por motivo de tratamento de saúde, do servidor JOÃO BATISTA 

DA SILVA, Auxiliar Judiciário, mat. 3721, lotado na Central de 

Administração (Setor de Arquivo) da Comarca de Cuiabá/MT.

 O Laudo Pericial n. 302160, declara que o servidor apresenta limitação na 

sua capacidade laborativa para exercer as atribuições do seu cargo, 

devendo exercer função compatível com a sua limitação laboral, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 19/01/2018, ficando em 

readaptação de função, com redução de carga horária da jornada de 

trabalho.

 Analisando os autos, vislumbro que o pedido do servidor merece 

acolhimento, pois a readaptação funcional encontra previsão no art. 30, da 

LC 04/90. Vejamos:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

Assim, diante da recomendação médica, DEFIRO o pedido de readaptação 

de função do servidor, com diminuição da carga horária em 02 (duas) 

horas diárias, para o período de 19/01/2018 a 17/07/2018, conforme laudo 

médico pericial.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0704199-14.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

LAURA CHRISTINA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES

Advogado (a):

RUTH SANDRA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - OAB/MT 4.554

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

823611 tramitado perante a 4 ª Vara Especializada de Direito Bancário de 

Cuiabá. Junta procuração e declaração hipossuficiência.

Assim, considerando que a declaração de pobreza para fins de 

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

requerente a acostar documentos que comprovem sua hipossuficiência 

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

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

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

recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

CIA Nº: 0704304-88.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de licença maternidade formulado pela servidora 

ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES, Assessor de Gabinete I, matrícula n.º 

21765, lotada no Gabinete da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no 

qual requer a concessão de 180 (cento e oitenta) dias de usufruto a partir 

de 23/02/2018.

 Juntou ao requerimento atestado médico.

A Divisão de Recursos Humanos do Fórum da Capital prestou as devidas 

ciências mediante a Informação n.º 017/2018/GRHFC, cujo teor inferiu que 

o pedido da servidora está em consonância ao disposto no artigo 235 da 

Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O instituto da licença maternidade é um direito previsto pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso consagrado 

mediante o artigo 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela Lei Complementar n.º 330/2008 que assim estabelece:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, 

mediante inspeção médica.

§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença poderá esta 

ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e 

vigorará a parti da data do evento.”

Observo pela documentação acostada pela parte e por meio da 

Informação prestada pela Gestão de Recursos Humanos do presente Foro 

que durante a gestação a servidora não fez uso de sua licença 

maternidade, razão pela qual faz jus ao período integral garantido por lei.

 Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela servidora ELIZANDRA MAIRA 

RODRIGUES, a fim de conceder o usufruto de 180 (cento e oitenta) dias 

com gozo desde a data 23/02/2018.

 Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias

Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

arquive-se o expediente observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 100/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo II Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, do(a) Central de Administração da Comarca de 

C u i a b á ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0704341-18.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANTONIO FERNANDO PIMENTEL DE 

MAGALHÃES, matrícula nº 24.449, Técnico Judiciário, lotado(a) na 

Secretaria - 11ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Administrativo II, no período de 28/02/2018 

a 09/03/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.
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(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 101/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) WAGNER MARTINS DE CARVALHO, matrícula nº. 

8670, Auxiliar Judiciário, na Secretaria da 9ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 27/02/2018.

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

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

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 102/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0014850-52.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) MAIRA COLETA DE SOUZA REIS, portador(a) do 

RG nº. 14598620 SSP/MT e CPF nº. 013.747.571-36, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 3ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá -Dr. Sérgio Valério, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 103/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Cirlei Inês Crestani, 

do(a) Secretaria - 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, conforme consta do expediente CIA nº. 

0704533-48.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIÃO, 

matrícula nº. 14387, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 3ª Vara 

Esp. da Fazenda Pública - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 28/02/2018 a 

09/03/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1037256-58.2017.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se a 

decisão anterior. Às providências. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

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

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

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

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008923-96.2017.811.0041 Vistos. Recuperação 

Judicial da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. Diante do 

noticiado pela recuperanda na petição de id. 11953685 defiro o pedido de 

cancelamento da assembleia-geral de credores outrora agendada, cujo 

ato não mais haverá de se realizar, em decorrência da ventilada 

informação de futuro peticionamento por parte da recuperanda quanto à 

sua autofalência. Em 05 dias úteis caberá à recuperanda formalizar a 

pretensão de convolação da recuperação judicial em falência, juntando os 

documentos pertinentes. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e 

conclusos. Diante da urgência do caso, dê-se ciência acerca desta 

decisão à administradora judicial e à peticionante pelo meio mais rápido 
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possível, ficando aquela incumbida de publicizar aos credores e demais 

interessados os fatos trazidos por esta última. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

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

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

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

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008923-96.2017.811.0041 Vistos. Recuperação 

Judicial da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. Diante do 

noticiado pela recuperanda na petição de id. 11953685 defiro o pedido de 

cancelamento da assembleia-geral de credores outrora agendada, cujo 

ato não mais haverá de se realizar, em decorrência da ventilada 

informação de futuro peticionamento por parte da recuperanda quanto à 

sua autofalência. Em 05 dias úteis caberá à recuperanda formalizar a 

pretensão de convolação da recuperação judicial em falência, juntando os 

documentos pertinentes. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e 

conclusos. Diante da urgência do caso, dê-se ciência acerca desta 

decisão à administradora judicial e à peticionante pelo meio mais rápido 

possível, ficando aquela incumbida de publicizar aos credores e demais 

interessados os fatos trazidos por esta última. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004477-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOUZA DE JESUS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004477-16.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO SOUZA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

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

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004381-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004381-98.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

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

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004627-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004627-94.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA REQUERIDO: FACTA 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Vistos. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VICENTE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004650-40.2018.8.11.0041 

AUTOR: GERALDO VICENTE VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

27.04.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004653-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004653-92.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

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

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016515-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAQUEL SCRAVELLI LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016515-94.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SANDRA RAQUEL SCRAVELLI LEITE EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o 

levantamento do valor incontroverso depositado judicialmente pela 

executada (ids. 11820658 e 11820660), devendo ser expedido o 

competente alvará, conforme requerido (id. 11920605 pág. 02), que possui 

poderes para tanto (id. 7353259 pág. 01). Sem prejuízo, INTIME-SE a 

executada, através de seu patrono (NCPC, 513, § 2º, I), para cumprimento 

da obrigação do saldo remanescente (id. 11920605), querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (NCPC, 523), efetuando o pagamento do valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários recairão somente sobre o saldo 

remanescente (NCPC, 523, § 2º). Por fim, se a parte devedora não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do § 3º do 

art. 523 do NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Às providências. Expeça-se o necessário. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO EXECUTADO: 

SILVIO APARECIDO FIDELIS Vistos. Levem-se a efeito as determinações 

contidas na sentença proferida no id 9716743, expedindo-se o 

competente mandado de intimação da parte devedora para cumprir a 

obrigação estabelecida no título executivo judicial, cuja diligência do Oficial 

de Justiça para tanto foi devidamente depositada (id 11228996 a 

11229040). Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para complementar 

o depósito das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado monitório (citação), conforme certificado no 

id 10110778, acostando aos autos o seu comprovante de recolhimento, 
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querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009018-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LOPES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009018-29.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LEILA LOPES DE PAULA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a devedora, através 

de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010332-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010332-10.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILTON FILHO POTRICH DA CRUZ EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a devedora, 

através de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas. Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001636-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001636-48.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SAGA 

SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Cite-se 

o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004602-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE MARCONI ZAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, efetuarem o recolhimento da 

Taxa de Desarquivamento, sob pena retorno dos autos ao arquivo. Nada 

Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004551-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004551-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: ODENIL DO CARMO DE SOUZA RÉU: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de "AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR", 

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição da Resolução n. 

16/2011-PRES, foi criado o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá 

e estabelecida a sua competência nos termos do seu artigo 1º que dispõe: 

Art. 1º - Fica alterada a partir de 5-12-2011, com fundamento nos artigos 

14, § 1º, e 57, da Lei n. 4.964/85 (COJE), a competência do 7º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que passa a ser denominado 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Órgão da Justiça comum 

e integrante do Sistema dos Juizados Especiais, para conciliação, 

processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência, na 

forma estabelecida pela Lei n. 12.153/2009 (federal). Os artigos 1º e 2º da 

referida Lei Federal n. 12.153/2009, por sua vez, dispõem que: Art. 1º. Os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e 

integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, 

no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, 

processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 

Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do 

Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados 

Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública. 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. § 2º. Quando a pretensão 

versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 

Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais 

parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste 

artigo. § 3º. (VETADO) § 4º. No foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Portanto, 

estabelecida competência específica a determinado órgão jurisdicional, 

este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o processamento 

e julgamento de ação em que figure no seu polo passivo a Fazenda 

Pública Estadual de Mato Grosso. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, nos termos da Lei Federal n. 12.153/2009, da 

Resolução n. 16/2011 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000557-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000557-34.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO 

MISCHIATTI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para 

tanto juntaram nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, 

argumentando que a sua situação financeira atual difere da deduzida há 

época. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034589-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Germano Leite de Mello OAB - MT7664/O (ADVOGADO)

RUBENS EPIFANIO DA SILVA OAB - 006.924.091-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARIO RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO OAB - MT5724/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1034589-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT - SAM-BEMAT, REPRESENTANTE: RUBENS EPIFÂNIO DA SILVA 

RÉU: BENEDITO MÁRIO RIBEIRO Vistos. Reconhecida pelo 04º Juizado 

Especial Cível da Capital a sua incompetência absoluta para o 

processamento e julgamento desta ação, estes autos foram remetidos por 

ele para redistribuição perante uma das Vara Cíveis da Justiça Comum da 

Capital, sendo redistribuídos, então, para este Juízo da 03ª Vara Cível. Não 

obstante a isso, ressai dos autos a pendência da apreciação da alegação 

de nulidade da citação realizada por correio em endereço em que o réu já 

não residiria mais. É o breve relato. Decido. No que atine a citação de 

pessoa física por correio, o artigo 223, § único, do CPC/73, então vigente, 

dispunha que: Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou 

chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do 

despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a 

advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, comunicando, 

ainda, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com o respectivo 

endereço. Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao 

citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. 

Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes 

de gerência geral ou de administração. Acerca do dispositivo, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, 

leciona que: “A citação é relativamente simples, sendo seu procedimento 

previsto pelo art. 248, caput, §§ 1º e 3º, do Novo CPC. O citado receberá 

cópia da petição inicial (contrafé) e do despacho inicial do juiz, e será 

comunicado do prazo de resposta, do endereço do juízo e do respectivo 

cartório. Nos termos do art. 248, § 3º, do Novo CPC, da carta de citação 

no processo de conhecimento constarão os requisitos exigidos para o 

mandado de citação. Apesar de toda facilidade, existe um sério problema 

para a efetivação da citação por correio: o ato só será praticado com a 

colaboração do demandado, porque é imprescindível sua assinatura no 

campo “recebido por” do aviso de recebimento da correspondência, o que 

naturalmente exigirá a concordância do réu na prática de tal ato. Nesse 

sentido, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não 

tendo o carteiro fé pública, é inviável qualquer consideração a respeito 

das razões da ausência de assinatura, bastando a resistência do réu para 

que a citação pelo correio se frustre. Como se nota, só existe citação por 

correio na forma de citação real, ou seja, a citação em que se tem certeza 

plena de que o réu tem conhecimento da existência da demanda”. A esse 

respeito, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu o seguinte entendimento: Embargos de divergência. Corte 

Especial. Citação por AR. Pessoa física. Art. 223, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. 1. A citação de pessoa física pelo correio deve 

obedecer ao disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve 

colher o ciente. 2. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o 

autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve 

conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. 3. Embargos de 

divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp 117.949/SP, Rel. Ministro 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

03/08/2005, DJ 26/09/2005, p. 161). Referido entendimento acabou sendo 

pacificado mediante a edição do enunciado n. 429 da Súmula de 

Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “A 

citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento”. 

(STJ, Súmula 429, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2010, DJe 

13/05/2010). Nesse diapasão, à mingua da citação ter sido realizada em 

endereço que a parte ré alega que já não residia mais, porque havia se 

separado judicialmente de sua esposa, tem-se que se afigura nula a 

citação realizada (pg. 32 - id 10689405), uma vez que o aviso de 

recebimento da carta de citação foi entregue para pessoa distinta do 

citando, fato que afronta a disposição contida no artigo 223, parágrafo 

único, do CPC/73, malferindo, por consequência, o disposto no artigo 247 

do mesmo diploma processual, reproduzido no artigo 280 da lei adjetiva em 

vigência. Diante do exposto, DECLARO a nulidade da citação realizada 

neste processo, tornando sem efeito todos os demais atos praticados nos 

autos, sobretudo a sentença proferida, mormente por tê-la sido por Juízo 

absolutamente incompetente, bem como a penhora decorrente da sua 

execução. Expeçam-se o competente alvará em favor do 

réu/executado/embargante, constando os dados bancários informados, 

conforme requerido no id 10877210. Sem prejuízo, EMENDE a parte autora 

o valor da causa, observando para tanto o disposto no artigo 292, inciso I, 

do NCPC, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito e consequente cancelamento da distribuição (NCPC, 290, 319, V, 

321). Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002401-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BEZERRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002401-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA BEZERRA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

APARECIDA BEZERRA ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS” em face da CAB 

CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a consignação em Juízo dos valores 

das faturas dos meses de março de 2017 a dezembro de 2017, na 

importância total de R$ 30,00 (trinta reais) mensais, com o consequente 

restabelecimento do serviço de fornecimento de água em sua residência e 

a abstenção da ré em incluir ou manter o seu nome em cadastros 

restritivos de crédito em razão dos débitos referentes às faturas 

mencionadas. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através do seu histórico de consumo que este 
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correspondia em média a 10 m³ (dez metros cúbicos) por mês, ou seja, 

percebe-se que houve um significativo aumento na sua conta de água, o 

que em análise perfunctória demostra a existência de alguma 

irregularidade. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, 

uma vez que vez que o corte de água acarreta excessivos prejuízos e 

transtornos, pois a água é essencial aos afazeres domésticos e à 

manutenção da vida do cidadão. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para autorizar a parte 

autora a consignar em Juízo o valor das faturas com consumo 

controvertidas e das que vencerem supervenientemente, bem como 

determinar à ré que restabeleça o serviço de fornecimento de água em 

sua residência e exclua o seu nome ou abstenha-se de inclui-lo em 

cadastros restritivos de crédito, em decorrência dos débitos das faturas 

dos meses de março de 2017 a dezembro de 2017, e das demais que 

vencerem supervenientemente, relativas à matrícula n. 433136-2, até o 

deslinde deste feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária, 

que fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 15.000,00 

(quinze mil reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 15/05/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002442-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARRUDA VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002442-83.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LEONARDO ARRUDA VILELA GARCIA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

LEONARDO ARRUDA VILELA GARCIA ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS c/c REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, PEDIDO DE DANOS MORAIS c/c COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E 

SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA” em face da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pretendendo, 

liminarmente, a cominação a esta da obrigação consubstanciada na 

manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica na UC – 

Unidade Consumidora n. 6/341886-0, instalada em sua residência, bem 

como a sua abstenção em inscrever ou manter o seu nome em cadastros 

restritivos de crédito, uma vez que o valor de R$ 664,04 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e quatro centavos) corresponde a recuperação 

de consumo de meses anteriores. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através dos documentos de id´s 11621391, 

11621393, 11621394, 11621395, 11621397 e 11621396, que houve 

faturamento de recuperação de consumo de meses anteriores, de maneira 

que o corte do seu fornecimento de energia em decorrência do seu 

inadimplemento se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte de energia 

acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço 

público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, bem como se abstenha de inscrever ou manter o nome dela em 

cadastros restritivos de crédito, em decorrência do débito no valor de R$ 

664,04 (seiscentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) 

corresponde a recuperação de consumo de meses anteriores, relativo à 

UC n. 6/341886-0, até o deslinde deste feito, sob pena de aplicação de 

multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 15/05/2018, às 

08:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

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

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

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 
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representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002606-48.2018.8.11.0041 

AUTOR: JONAS GOMES BATISTA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

JONAS GOMES BATISTA ajuizou a presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” em face de CAB CUIABA S/A - CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, pretendendo, liminarmente, 

a cominação à ré da obrigação de abster-se de cobrar a taxa de religação 

do corte efetuado em janeiro de 2018 e manter a cobrança do seu 

consumo de água dentro da sua média mensal. É o relato do necessário. 

Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. A respeito da concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a plausibilidade das suas alegações, uma vez 

que não ressai dos autos a tentativa da parte ré de cobrar-lhe a taxa de 

religação do seu fornecimento de água cortada em janeiro de 2018, não 

sendo possível o deferimento da tutela provisória de urgência em cognição 

sumaríssima realizada com base em juízo de possibilidade. Do mesmo 

modo, não ressaiu dos autos que a existência de variação abrupta de 

consumo, ao passo que aquela que deu ensejo às faturas de consumo de 

água referente aos meses de outubro e novembro de 2017, parecem ter 

sido decorrentes de recuperação de consumo decorrente de diferença de 

faturamento pela média. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca 

diante das alegações vertidas. Ademais, não foi possível verificar sequer 

o pagamento da fatura de consumo referente ao mês de dezembro de 

2017 com vencimento em janeiro de 2018, não havendo comprovação do 

seu pagamento. Assim, não preenchido pressuposto necessário à sua 

concessão, a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não 

evidenciada a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 15/05/2018, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 04 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003942-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DINIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003942-87.2018.8.11.0041 

AUTOR: RONALDO DINIZ DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. RONALDO DINIZ DE SOUZA 

ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA 

LIMINAR” em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da 

obrigação consubstanciada na manutenção/restabelecimento do serviço 

de fornecimento de energia elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 

6/348804-6, instalada em sua residência, uma vez que a fatura do mês de 

junho de 2017 tem embutida em seu valor importância correspondente a 

recuperação de consumo de meses anteriores. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 
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quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através do histórico de contas (id 11840900) que no 

mês de junho de 2017 houve faturamento de recuperação de consumo de 

meses anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia se 

afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta excessivos 

prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público essencial ao 

cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, em decorrência do débito da fatura do mês de junho de 2017, 

relativo à UC n. 6/348804-6, até o deslinde deste feito, sob pena de 

aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 15/05/2018, às 

11:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

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

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

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003685-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. THIAGO 

SERRATO FRANCISCO DE MATOS ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na manutenção/restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 

3196844, instalada em sua residência, bem como a sua abstenção em 

inscrever ou manter o seu nome em cadastros restritivos de crédito, uma 

vez que a fatura do mês de agosto de 2015 tem embutida em seu valor 

importância correspondente a recuperação de consumo de meses 

anteriores. É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através do histórico de contas (id 11814582) que no 

mês de agosto de 2015 houve faturamento de recuperação de consumo 

de meses anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia 

se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta excessivos 

prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público essencial ao 

cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, bem como se abstenha de inscrever ou manter o seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, em decorrência do débito da fatura do 

mês de agosto de 2015, relativo à UC n.3196844, até o deslinde deste 

feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde 

já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 10.000,00 

(dez mil reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 15/05/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028558-63.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, LEDA CORREA DE 

MORAES EMBARGADO: DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME Vistos. JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS e LEDA CORREA 

DE MORAES, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, ingressou 

com o presente EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe move a DMD 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS. É o necessário relato. 

Fundamento e decido. Pela simples análise dos autos verifica-se que os 

embargos foram ajuizados de forma intempestiva, consoante pela certidão 

(id. 9886345 pág. 01). Assim sendo, conforme as regras dos arts. 231, 

II[1][1] e 915[2][2], ambos do CPC os Embargos à Execução deveriam ser 

ofertados em 15 (quinze) dias, ou seja, até o dia 21.08.2017 (doc. Anexo). 

Com efeito, “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS DE DEVEDOR. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. O prazo para oferecimento dos embargos de 

devedor, fundado em título executivo extrajudicial, é de quinze dias, a 

contar da juntada do mandado de citação/cumprimento de precatória aos 

autos, sendo desnecessária a realização de penhora. Alteração 

introduzida pela Lei 11.382/2006. A ocorrência de posterior constrição, 

autoriza a oposição de embargos à penhora, sendo permitida apenas a 

discussão relativa ao ato constritivo. Impossibilidade de discussão acerca 

da higidez da dívida, matéria afeta aos embargos de devedor. O Julgador 

não é obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados 

pela parte. Prequestionamento descabido. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME” (TJRS Apelação Cível Nº 70042554329, 18º Câmara Cível, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/10/2012). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. 

INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos do devedor 

constituem ação de conhecimento que visa a impugnar a execução, com 

ampla dilação probatória e, nos termos do art. 738, do CPC, "serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação". 2. Ignorado o prazo para a oposição dos 

embargos, é de se manter a sentença que declarou extinto o feito, sem 

examinar o mérito, na forma do art. 739, inc. I, do CPC. 3. A ausência de 

pressuposto para o processamento dos embargos do devedor constitui 

óbice à apreciação das questões neles ventiladas, mesmo quando se trata 

de matéria de ordem pública. 4. Recurso desprovido. Unânime.” (TJDF - 

Acórdão n. 601979, Relator Des. Romeu Gonzaga Neiva, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 27/06/2012, Publicado no DJE: 12/07/2012. Pág.: 155). 

Contudo, ao analisar o presente feito, o sistema eletrônico (PJE) nos 

informa que a distribuição ocorreu no dia 13.09.2017 às 21:35, 

evidenciando a intempestividade dos Embargos à Execução. Posto isto, 

rejeito os presentes embargos à execução (art. 915 do CPC), por 

reconhecer a intempestividade dos mesmos na forma da fundamentação 

supra e julgo extinto este processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas processuais finais deverão ser suportadas pelo 

embargante. Deixo de condenar o Embargante ao pagamento de 

honorários, na medida em que não se estabeleceu a necessária 

angularização processual. P.R.I. Com o trânsito em julgado desta 

sentença, procedam-se às baixas e anotações necessárias, após 

arquivem-se estes autos, independente de nova determinação. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1][1] Art. 231. 

Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do 

prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando 

a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [2][2] Art. 915. Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003576-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003576-82.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DAYANE FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos (id. 11407204 pág. 01/04), informando o 

cumprimento voluntário da condenação imposta pela sentença, bem como 

pelo acordão. Instada, a parte credora manifestou a sua concordância 

com o valor do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 

11919704). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11919704 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 4819543 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009182-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO BRITO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009182-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ALDO BRITO SOARES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 11733763 pág. 01/06), informando o cumprimento voluntário 

da condenação imposta pela sentença, bem como pelo acordão. Instada, a 

parte credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11919915). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 11919915 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 5758148 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015228-96.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015228-96.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADILSON APARECIDO DE PAULA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos (id. 11828400 pág. 01/04), informando o 

cumprimento voluntário da condenação imposta pela sentença, bem como 

pelo acordão. Instada, a parte credora manifestou a sua concordância 

com o valor do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 

11921115). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11921115 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 7234253 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016167-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016167-76.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 11607391 pág. 01 e 11607394), informando o cumprimento 

voluntário da condenação imposta pela sentença. Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente pela devedora, requerendo o seu levantamento (id. 

11927032). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11927032 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração e substabelecimento (id. 7325577 pág. 01/02). Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 

Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011491-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO SANTANA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011491-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALUISIO SANTANA DE AZEVEDO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo 

médico apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré 

atraiu para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 
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serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019060-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. P. (AUTOR)

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS PEREIRA OAB - 993.394.801-63 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

manifestar sobre o laudo de Id. 11499818, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031635-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032771-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014351-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014351-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: IVANILTO MARTINS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 
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de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011129-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DAVILA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011129-83.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA PAULA DAVILA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 
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suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026372-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE RAMALHO COSTA (REQUERENTE)

ANDRE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOSE ORTEGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (ADVOGADO)

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125/O (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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026380-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO CARPINTERO OAB - RJ0166466A (ADVOGADO)

OTAVIO SIMOES BRISSANT OAB - RJ146066 (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 as 
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partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026482-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PORTO CHAVARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029751-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027832-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA (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:

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. 11473654, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032193-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032193-52.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS 

EXECUTADO: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000715-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: DALVA VICTORIO DE CARVALHO RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Primeiramente, quanto ao valor da causa, o Código de Processo Civil assim 

estabelece: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No 

presente caso, a autora cumulou os pedidos de declaração da 

inexistência do débito no valor de R$1.448,64 (mil quatrocentos e quarenta 

e oito reais e sessenta e quatro centavos) e de indenização por danos 

morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Desta maneira, somando 

se os valores dos referidos pedidos, o valor correto da causa é de R$ 

31.448,64 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e quatro centavos). Quanto aos benefícios da justiça gratuita, a 

Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O Código de 

Processo Civil, que estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados no art. 98, consigna: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar uma situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do parco 

valor das custas. Intimada a trazer documentos que comprovem a 

impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a requerente 
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apresentou apenas um holerite no valor de R$ 3.902,40 (três mil 

novecentos e dois reais e quarenta centavos), presumindo-se que a 

mesma possui condições em pagar as custas processuais. Nessas 

circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A propósito, 

colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - Alegação de 

hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não iure et de iure. - 

Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a comprovação 

da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, do verbete nº. 

39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu que a recorrente 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda sorte, nada impede a 

reapreciação do pedido pelo magistrado desde que venham aos autos 

informações suficientes capazes de fazer prova da miserabilidade 

alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, 

COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Advirto a 

parte autora que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

3T HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002830-83.2018.8.11.0041 

AUTOR: 3T HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - EPP RÉU: 

CONSTRUTORA LOPES S.A. Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique o 

endereço eletrônico das partes (art. 319, II, do CPC); ii) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto a 

parte autora que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Em se tratando do item 

“ii”, o não atendimento da providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002497-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENLEY TONDORF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN QUEIROZ VUNJÃO (REQUERIDO)

IGOR F. A. DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002497-34.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LORENLEY TONDORF DE SOUZA REQUERIDO: LEONAN 

QUEIROZ VUNJÃO, IGOR F. A. DE ABREU 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 07/05/2018, às 

12h30 – Sala 07, 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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002976-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLENIUM CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002976-27.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: MILLENIUM 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO, 

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO Cite-se a parte executada para 
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pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030771-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ELIZIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 as 

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

sobre o avaliação médica/laudo pericial ID nº 11485245, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023501-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 11930961, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031799-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAVARIN (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)

 

Intimo as partes requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o avaliação médica/laudo pericial ID nº 11496031, no 

prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022552-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 11916863, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027797-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARJARA DE BAIRROS (RÉU)

VILELA & CALEGARI LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id. 11956091 e 11956093, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022963-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022963-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVANILDO BONFIM DE ALMEIDA RÉU: IRMAOS RIBEIRO 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Efetuada busca nos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud para tentativa de localização de novo 

endereço da parte ré, como se vê nos extratos em anexo, estas restaram 

infrutíferas, pois a correspondência foi devolvida, uma vez que número 

não existe. Dessa forma, expeça-se edital de citação com prazo de 30 

(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos. Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007787-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007787-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: DEIWIDY SENA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Intime-se a parte requerida para que manifeste sobre a petição 

de Id nº 11742884, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031097-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTERFLEX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031097-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MASTERFLEX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS 

LTDA - ME Trata-se de Ação de Produção de Antecipada de Prova em que 

Masterflex Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda Epp em desfavor 

de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda e 

Lubripel Lubrificantes e Peças Ltda, ambos já qualificados nos autos. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no Id. 

11258829. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 11933421, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008919-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 11802616, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025626-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA (RÉU)

EBERSON MOREIRA DO AMARAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11956555 e 

11956557, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANT ANA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 11801516, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018863-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA PIOVEZAN (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018863-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEAN CARLOS DA SILVA PIOVEZAN RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 
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demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026533-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026533-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCINETE MARIA DA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 
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regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000871-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZONEL PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11957339 e 

11957355, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022064-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11957938 e 

11957939, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1029027-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT0008138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO EXECUTADO: TNF 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Devolvo estes autos à 

Secretária. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019646-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE MELO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019646-77.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DE MELO FRANCA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017597-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017597-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de Id. 11160140, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015984-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIELE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015984-08.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: REGIELE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 
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julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002211-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA PEREIRA DA COSTA OAB - MT18486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. L. P. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002211-56.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KATIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS 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 08/05/2018, às 09h00, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012546-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012546-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULO VIEIRA DE ALMEIDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 
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atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020785-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020785-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVELYN RODRIGUES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 
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definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020794-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020794-26.2017.8.11.0041 

AUTOR: LESSANDRA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida 

para que manifeste sobre o laudo pericial de Id nº 10918033, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018224-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018224-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIUZA DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 29 de 320



pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026871-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026871-51.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: A. 

MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME Expeça-se nova citação, via 

oficial de justiça, no endereço indicado em Id. 11832131 . Antes, intime-se 

a parte exequente para depositar diligência do oficial de justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022076-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022076-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: 

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI Intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de Id. 11681114, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017826-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL SILVA DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017826-57.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: MIZAEL SILVA DE LARA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022147-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022147-38.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: LEANDRO SILVA SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022112-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022112-78.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: SIDNEY NUNES ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002373-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002373-85.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001139-68.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON MORAES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016117-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016117-84.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: DOMINGAS GOMES DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001094-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 31 de 320



Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001094-64.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001657-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DUARTE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001657-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ITALO DUARTE PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para se 

manifestar sobre a petição e documentos de Id. 11755191/ 11755200/ 

11755203/ 11755209, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022129-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA NUNES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022129-17.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: MALBA NUNES FEITOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009180-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009180-24.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018805-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018805-19.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a petição e documentos de Id. 11757084/ 

11757088/ 11757094/ 11757108, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021507-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CHELOTTI OAB - SP288418 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021507-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME RÉU: SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 Tendo em vista que o 

despacho de Id. 11630737 foi feito erroneamente, declaro-o sem efeito. 

Desta forma, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a 
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certidão do oficial de justiça de Id. 10883386, no prazo do 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020616-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BATISTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020616-14.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARINALDO BATISTA CANDIDO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024756-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024756-57.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR Intime-se a parte exequente para 

que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015747-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARGARETH GONCHO OAB - SC31760 (ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO SAINT RIOM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015747-08.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A EXECUTADO: 

EDIFICIO SAINT RIOM LTDA Intime-se a parte exequente para que 

apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026544-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026544-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUCILENE APARECIDA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 
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pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado 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. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003586-92.2018.8.11.0041 

AUTOR: DENER DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h00, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003874-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003874-40.2018.8.11.0041 

AUTOR: DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP RÉU: ITAU 

UNIBANCO 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 08/05/2018, às 09h30, 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 
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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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004170-62.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES, ANNA CLARA 

QUINTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos cópia dos documentos pessoais da parte autora 

legíveis (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). No mesmo prazo, a parte autora deverá comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004517-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZANDER MARCELO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004517-95.2018.8.11.0041 

AUTOR: ZANDER MARCELO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h00, 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. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004538-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARIA BARBOZA (AUTOR)

ELIENES MARIA MOREIRA (AUTOR)

JUVENAL RUAS MOREIRA (AUTOR)

NEILA AMARAL DE ALMEIDA VOELZ (AUTOR)

VALMIR ABEL VOELZ (AUTOR)

JOSE JAIR WEBER (AUTOR)

MARIO LINDO VIANA (AUTOR)

ZILDA JOSE DA SILVA VIANNA (AUTOR)

ADEMIR DIAS PEREIRA (AUTOR)

FLORA ARROIO FILHA (AUTOR)

PALOMA FEITOSA NOVAIS (AUTOR)

ADELIA GALVAO DE MATOS (AUTOR)

SEVERINO JOSE ANSELMO DA SILVA (AUTOR)

TEREZINHA BUENO DOS SANTOS (AUTOR)

ADELAIDE MARIA WELTER DA SILVA (AUTOR)

IVANILDA ROCHA FERREIRA (AUTOR)

SIRLEI DA SILVA (AUTOR)

JAIME FRANCISCO BARBOZA (AUTOR)

EUNICE MARIA PINHEIRO (AUTOR)

MARILDE SIMONI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA 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: 1004538-71.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE JAIR WEBER, JUVENAL RUAS MOREIRA, ELIENES MARIA 

MOREIRA, MARILDE SIMONI PEREIRA, SIRLEI DA SILVA, EUNICE MARIA 

PINHEIRO, IVANILDA ROCHA FERREIRA, TEREZINHA BUENO DOS 

SANTOS, ADELIA GALVAO DE MATOS, ADEMIR DIAS PEREIRA, ZILDA 

JOSE DA SILVA VIANNA, MARIO LINDO VIANA, VALMIR ABEL VOELZ, 

NEILA AMARAL DE ALMEIDA VOELZ, TALITA MARIA BARBOZA, JAIME 

FRANCISCO BARBOZA, ADELAIDE MARIA WELTER DA SILVA, SEVERINO 

JOSE ANSELMO DA SILVA, PALOMA FEITOSA NOVAIS, FLORA ARROIO 

FILHA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

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

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos comprovante de residência legível e atualizado do Juvenal 

Ruas Moreira, Mario Lindo Viana e Valmir Abel Voelz (art. 320 do CPC); 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004568-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RODRIGUES DA SILVA BENEVIDES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004568-09.2018.8.11.0041 

AUTOR: HERMES RODRIGUES DA SILVA BENEVIDES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 

10h30, 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. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003875-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003875-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004035-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ILDEFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004035-50.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO 

A EXECUTADO: JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA DE 

LOURDES ILDEFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004057-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004057-11.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

possuindo a seguinte redação: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 
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Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004120-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h15, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004121-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VITOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004121-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: VANDERLEI VITOR DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 27/04/2018, às 

11h30 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004148-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL EDNER SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004148-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: MICHEL EDNER SILVA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h45 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004150-71.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004150-71.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA CONCEICAO DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004171-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004171-47.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

possuindo a seguinte redação: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004191-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAMPOS MACEDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004191-38.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: REGIANE CAMPOS MACEDO - ME REQUERIDO: 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 12h30, 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 
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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). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004272-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRUNO SILVA CAMBUI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004272-84.2018.8.11.0041 

AUTOR: DANIEL BRUNO SILVA CAMBUI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos 

comprovante de residência da parte autora (art. 320 do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003642-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003642-28.2018.8.11.0041 

AUTOR: MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP RÉU: PAULISTA BUSINESS 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS 

S/A. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por MADEIRAS KARZAN LTDA em desfavor de PAULISTA 

BUSINESS COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A. Aduz que em 

31/05/2017 efetuou uma compra de produtos elétricos com a requerida no 

valor de R$6.320,23 (seis mil trezentos e vinte reais e vinte e três 

centavos) que seriam pagos parcelados em três vezes por meio das 

duplicatas 29841A, 29841B e 29841C. Aduz que ante a demora na 

entrega dos produtos, entrou em contato com a requerida e cancelou a 

compra. Ocorre que a empresa requerida efetuou o cancelamento 

somente das duas primeiras duplicatas e levou a duplicata 29841C a 

protesto. Conta ainda que o nome da autora foi incluído indevidamente no 

cadastro de mal pagadores, fato que vem causando inúmeros prejuízos às 

suas atividades comerciais. Aduz que tentou entrar em contato inúmeras 

vezes com a empresa para resolver a situação amigavelmente, mas nada 

foi feito. Pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência para que 

seu nome seja excluído do banco de dados do SERASA e do SPC, bem 

como seja cancelado o protesto perante o 4º Ofício de Cuiabá-MT. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram o fundamento relevante da demanda, entre eles o protesto 

(Id. 11806372), o extrato do Serasa (11806359), o cancelamento da 

compra (Id. 11806108) e os e-mails trocados entre as partes (Id. 

11806169, 11806209, 11806224. 11806300, 11806305, 11806335, 

11806348 e 11806355). O justificado receio de ineficácia do provimento 

final é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, 

quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no 

nome da parte reclamante. Por outro lado, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos 

do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, 

procedendo-se novamente à inclusão. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar: a) A 

sustação de protesto do título n. 000029841C, em nome da parte autora 

MADEIRAS KARZAN LTDA, perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá, até 

posterior manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. b) ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da parte 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito 

oriundo da empresa “PAULISTA BUSINESS COMER, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS S/A”4”, no prazo de 5 

(cinco) dias. Expeça-se o mandado determinando ao 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá que proceda com a suspensão do efeitos do protesto. Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência designada para o dia 08 de maio de 2018, às 12h – Sala: 

Conciliação 06, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). 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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027706-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1027706-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO 
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LTDA - ME Trata-se de ação monitória visando o pagamento da 

importância de R$ 5.268,10 (cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e 

dez centavos). Citada, a ré não pagou a dívida, permanecendo inerte. 

Como preceitua o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, não 

havendo oposição de embargos pela ré, deve ser constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, com a devida conversão da presente 

ação. Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial o 

documento contido na inicial. Tratando-se de cumprimento de sentença, 

promovam-se as devidas anotações. A parte autora já promoveu a 

execução na forma prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial. 

Assim, intime-se o devedor para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO (AUTOR)

RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO (AUTOR)

VALBER SILVA CARDOSO (AUTOR)

ISMAILI GOMES SANTOS (AUTOR)

CECILIA SHIZUKO MOTOMURA OTSUKA (AUTOR)

ROBSON PEREIRA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

GUILHERME BENETTI (AUTOR)

SAVIO FIEL DE MELO (AUTOR)

EMANUEL VINICIUS SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

MARIA ELIZANGELA MAGALHAES (AUTOR)

RITA BERNARDA TONINI (AUTOR)

JANDIRA SALETE BENETTI (AUTOR)

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

CAIO ALVES DE FARIA (AUTOR)

ALINE DE ALEKSANDRA PERES (AUTOR)

ADRIANO BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON NUNES SOARES OAB - GO36229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME (RÉU)

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

DANIEL BARBOSA SENA (RÉU)

EDILSON CUNHA SENA JUNIOR (RÉU)

LILIANE ALVES SARAIVA (RÉU)

IVO PERON DEBONA (RÉU)

WALTER MARCIO GUIMARAES (RÉU)

VANUZA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002687-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO BENICIO, ALINE DE ALEKSANDRA PERES, ANA 

CAROLINA DE OLIVEIRA, CAIO ALVES DE FARIA, EMANUEL VINICIUS 

SILVA CAVALCANTE, GUILHERME BENETTI, ISMAILI GOMES SANTOS, 

JANDIRA SALETE BENETTI, MARIA ELIZANGELA MAGALHAES, ROBSON 

PEREIRA BATISTA DA SILVA, RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO, RITA 

BERNARDA TONINI, SAVIO FIEL DE MELO, CECILIA SHIZUKO MOTOMURA 

OTSUKA, VALBER SILVA CARDOSO, TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO 

RÉU: E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME, ALTAIR MOREIRA 

DA SILVA MONTEIRO, VANUZA PEREIRA GUIMARAES, WALTER MARCIO 

GUIMARAES, IVO PERON DEBONA, LILIANE ALVES SARAIVA, EDILSON 

CUNHA SENA JUNIOR, DANIEL BARBOSA SENA, SOLANYARA 

ANGELICA PEREIRA GUIMARAES Cuida-se de TUTELA CAUTELAR, 

ajuizada por ADRIANO BENÍCIO E OUTROS, em desfavor de 

E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA – ME (NEW HOPE X) E OUTROS. 

Aduzem os autores que compraram cotas de investimentos na empresa 

NEW HOPE X, que atuava no ramo de “start up”, que se mostravam 

bastante vantajosos. Ocorre que descobriram tratar-se de uma pirâmide 

financeira, a medida que os afiliados, ao convidarem mais pessoas, 

receberiam o importe de 11% (onze por cento) do investido e mais 50% 

(cinquenta por cento) do fechamento binário. Conta que a empresa 

notificou os investidores informando que encerraria as atividades, e que a 

mesma não efetuou os pagamentos a nenhum dos investidores. Contam 

ainda que o que ocorreu na verdade foi a mudança de nomes, da empresa 

NEW HOPE X para NHX e que tudo não passou de um golpe. Assim, em 

sede de tutela cautelar antecedente, requerem o bloqueio dos possíveis 

valores existentes em conta corrente ou investimentos de todos os 

requeridos, a fim de garantir o pagamento e também que os requeridos 

sejam proibidos de evair-se do país Com a inicial vieram documentos. 

Decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de urgência pressupõe a 

averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são próprios. O juízo 

de admissibilidade da pretensão é feito em cima da constatação dos 

requisitos exigidos para obtenção da própria tutela cautelar, quais sejam: o 

fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade do direito invocado e o 

periculum in mora, que se refere à ineficácia do provimento final em razão 

da demora. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual determinar que a requerida proceda ao bloqueio da conta 

dos réus e da proibição de evadir-se do país, na medida em que não 

restou comprovada a ligação entre os mesmos e a referida empresa de 

investimentos, além de que o referido “golpe” se trata de matéria vinculada 

ao mérito da causa, que serão aferidos durante a instrução probatória, 

não sendo possível, neste momento de cognição sumária. Destarte, 

prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE, por ausência dos requisitos legais. Conforme previsão do 

art. 310 do CPC, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte 

formule o pedido principal. Assim, o requerente deverá formular o pedido 

principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 308, CPC). Cite-se a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à 

matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas que pretende 

produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de fevereiro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035695-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1035695-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TELMA MARIA FARIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Telma Maria 

Farias da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo). No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 11819394, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 
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dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010306-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR REGIANE SOBRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010306-12.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CELISMAR REGIANE SOBRAL DE ALMEIDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Celismar Regiane Sobral de 

Almeida move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. 

Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 11746625. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001895-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001895-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: A. 

J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME Trata-se de Ação de Rescisão 

por Desequilíbrio Econômico-Atuarial com Pedido Sucessivo de Revisão 

Contratual e Tutela de Urgência em que Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico em desfavor de AJH Comércio de Carnes Eirelli -Me, 

ambos já qualificados nos autos. Cuida-se de requerimento de desistência 

da ação formulado no Id. 11609825. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas 

processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte 

requerente. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031304-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA GONCALVES CINTRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1031304-98.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E 

ARRENDAMENTOS LTDA EXECUTADO: PATRICIA FERREIRA GONCALVES 

CINTRA - ME Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

ajuizada por Apoena Administradora, Participações e Arrendamentos Ltda 

move em desfavor de Patrícia Ferreira Gonçalves Cintra - ME. As partes 

entabularam acordo (Id. 11220335 ), pugnando por sua homologação, bem 

como pela suspensão do processo até a data assinalada para o 

cumprimento integral do mesmo. Diante disso, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes de Id. 11220335 , para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, ficando os autos suspensos. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, os autos 

deverão permanecer no arquivo até o cumprimento integral do acordo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022606-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE SOUZA (RÉU)

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022606-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA RÉU: BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET 

LTDA - ME, MARCIA REGINA DE SOUZA Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por Titânia Serviços de Tecnologia de Informação Ltda move em 

desfavor de Bilissim Provedpr de Acesso à Internet Ltda – ME e Márcia 

Regina de Souza. As partes entabularam acordo (Id. 10732115 ), 

pugnando por sua homologação, bem como pela suspensão do processo 

até a data assinalada para o cumprimento integral do mesmo. Diante disso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes de Id. 10732115 , para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando os autos suspensos. 

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006548-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO PHELIPE WEBER SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO BASSI SALDANHA OAB - MT10423/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006548-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIZETE PEREIRA BARROS RÉU: KAIO PHELIPE WEBER SOUZA 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no Id 

11028280. Compulsando os autos, verifico que a parte autora concordou 

com o pedido de desistência no Id 11266000. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 
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200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas 

processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte 

requerente. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038602-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA OAB - MT8580/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1038602-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA RÉU: DIRETOR PRESIDENTE 

DA ENERGISA MATO GROSSO Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação 

de Tutela c/c Pedido de Liminar ajuizada por Odeci Terezinha Ribeiro da 

Silva em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. No 

caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada para emendar 

a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis, consoante certidão de Id. 11907221 . Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENDO SIMPLICIO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011012-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rosendo Simplicio de Souza 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 6027355, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 6027352 ), bem como laudo pericial (Id. 10500050 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/01/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (02/01/2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035018-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY RAONE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1035018-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: RONY RAONE MARTINS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por Rony Raone Martins em face de 

Bradesco Auto/re Companhia de Seguros. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11692590 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a angularização da demanda. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036908-40.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: FABIO GIROTTO RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA 

RODRIGUES CARNEIRO EMBARGADO: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA Trata-se Ação Incidental de Embargos à Execução que Fábio 

Girotto Ribeiro e Virginia Ferreira Rodrigues Carneiro Girotto move em 

desfavor James Leonardo Parente de Ávila. As partes entabularam 

acordo (Id. 11487136/ 11487171 ), pugnando por sua homologação, bem 

como pela suspensão do processo até a data assinalada para o 

cumprimento integral do mesmo. Diante disso, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes de Id. 11487136/ 11487171 , para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, ficando os autos suspensos. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, os autos deverão permanecer no arquivo 

até o cumprimento integral do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034395-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034395-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: HAROLDO COSTA DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Haroldo Costa de Souza em 

face de Tim Celular S/A. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

11692988 . Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a angularização da demanda. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036389-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERILON BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DA SILVA RIBEIRO OAB - PR23291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA (EXECUTADO)

LED BOX ESPACO PUBLICITARIO E LOCACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036389-65.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SERILON BRASIL LTDA EXECUTADO: LED BOX ESPACO 

PUBLICITARIO E LOCACOES LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE STUART LIMA 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Serilon 

Brasil Ltda em face de Led Box Espaço Publicitário Ltda - ME. No caso, 

vislumbro que a parte requerente apesar de intimada para emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis, consoante certidão de Id. 11693156 . Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

angularização da demanda. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003216-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003216-50.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DENILDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 
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SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Denildo Ferreira da Silva move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11717514. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023049-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023049-88.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSEFA DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Josefa de Souza Silva move em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11696053. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022362-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022362-14.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por Casa do 

Padeiro de Mato Grosso Ltda em desfavor de Itaú Unibanco S/A. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 11465754, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, diante do cumprimento 

integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários 

advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas 

remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a 

desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010346-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAYARA RODRIGUES MONGE (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010346-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA MAYARA RODRIGUES MONGE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Patrícia Mayara Rodrigues Monge move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11686811. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024099-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024099-52.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Thiago 

Victor Ferreira de Arruda move em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 11738359. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018928-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENI GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018928-17.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JULIENI GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Julieni Gonçalves da Costa move 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11738229. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022951-06.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022951-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Anderson Santos de Almeida move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11781317. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FREITAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006490-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: SERGIO FREITAS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Sérgio Freitas Pereira move em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11785292. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006782-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DOS SANTOS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006782-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANDERSON DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Janderson dos Santos Silva move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 11751477. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016304-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO BENEDITO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016304-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: TULIO BENEDITO BARROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que Tulio Benedito Barros move em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010298-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010298-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Elias Espirito Santo de Azevedo move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016914-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016914-26.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A 

REQUERIDO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no Id 

11584352. Compulsando os autos, verifico que a parte autora concordou 
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com o pedido de desistência no Id. 11584352. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas 

processuais remanescentes acaso existentes ficam à cargo da parte 

requerente. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009222-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009222-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Reginaldo Pedro Heliodoro Lopes 

move em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. 

Expeça-se alvará. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1033823-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1033823-46.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por Renato Souza Rodeios e Eventos Ltda em 

face de Bezerra & Fernandes Ltda - ME. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11737701 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a angularização da demanda. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035148-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

ZENAIDE VIEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1035148-56.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: ALEX LIMA DA 

SILVA, ZENAIDE VIEIRA DE LIMA Trata-se Ação de Execução que CVL 

Imóveis Ltda - ME move em desfavor Alex Lima da Silva e sua fiadora 

Zenaide Vieira de Lima. Assim, diante do termo de acordo apresentado em 

Id. 10761643, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. E, sem condenação em custas remanescente em face da 

previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se o feito com às devidas baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011563-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011563-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS DE JESUS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Lucas de Jesus Silva move em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11752748. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019936-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMARANTES 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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019936-29.2016.8.11.0041 

AUTOR: GILMAR AMARANTES OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Gilmar Amarantes Oliveira move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 11740143. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007930-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007930-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO CAMPOS DE ASSIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que José Benedito Campos de Assis 

move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se 

alvará na conta indicada em Id. 11777667. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034489-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RICARDO RAFFIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034489-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: JORGE RICARDO RAFFIDE RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Trata-se Ação de Cobrança de Diferença de Seguro com Pedido 

de Tutela de Evidência, Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes 

que Jorge Ricardo Raffide move em desfavor de AMPARO MT – 

Associação Mutua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado 

de Mato Grosso. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 11767051, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e, diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015. Custas pela requerida. Considerando que as 

partes desistiram do prazo recursal, os autos deverão permanecer no 

arquivo até o cumprimento integral do acordo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000847-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VILMAR NERES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Vilmar Neres move em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Conforme se vê dos autos houve 

a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11791359. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024024-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOENAY SANTOS MARTINS PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024024-13.2016.8.11.0041 

AUTOR: ELIOENAY SANTOS MARTINS PIMENTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Elionay Santos Martins Pimenta move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11793087 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036772-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036772-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por Cleverson da Silva Bisewski em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

11907347. Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a angularização da demanda. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000037-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALFA PNEUS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO OSORSKI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000037-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALFA PNEUS LTDA - ME RÉU: LAURO OSORSKI Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por Alfa Pneus Ltda – ME, representado por seu 

sócio Maicon Nunes da Silva em face de Lauro Osorki. No caso, vislumbro 

que a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, 

consoante certidão de Id. 11907421. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

angularização da demanda. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036701-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO BOTELHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1036701-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: AFRANIO BOTELHO FILHO RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA 

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 09h30, 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JONATHAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002853-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO JONATHAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que José Sebastião Jonathan da Silva move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11828528. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025556-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025556-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Luiz Mauro Romão 

da Silva em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos. Na petição de Id. 11235430 , 

a parte autora requer a desistência da ação. O Código de Processo Civil é 

claro ao determinar que será necessário o consentimento do réu quando a 

desistência ocorrer após o oferecimento da contestação, conforme o 

disposto no art. 485, § 4º, CPC. Compulsando os autos, verifico que a 

parte ré apresentou concordância com o pedido de desistência em Id. 

11759593 . Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, 

formulado pela requerente. Em consequência, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Custas remanescentes a cargo da parte autora. 

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fulcro no art. 895, §2º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em face 

do deferimento da justiça gratuita. Transitada em julgado, determino o 

arquivamento do feito com as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033945-59.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1033945-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

EXECUTADO: VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP Trata-se de 

Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em face de Via Real Cargas Expressas 

Ltda - EPP. No caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada 

para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou 

transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 11943088 . Desta forma, 

não resta outra alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a 

parte interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o 

exposto, indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 

321, parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

angularização da demanda. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017386-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK MACAULLI DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017386-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ERICK MACAULLI DOMINGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de 

Documentos ajuizada por Erick MacaulliDomingues em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11791884 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a angularização da demanda. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004263-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO PAIM DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004263-25.2018.8.11.0041 DECISÃO Não há pedido 

de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se o autor para que, em 

15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais 

iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004611-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIS BENFICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004611-43.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WAGNER LUIS BENFICA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A A fim de verificar a presença das condições da ação, 

intime-se o autor para emendar a inicial e informar a data dos 

investimentos para a aquisição dos pacotes ADC Central Family, 

colacionando comprovantes de pagamento e da relação jurídica 

estabelecida com a ré. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Ana Paula da V. 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004528-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CECCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004528-27.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FERNANDO CECCATTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A A fim de verificar a presença das condições da ação, 

intime-se o autor para emendar a inicial e informar quando ocorreu o 

investimento para a aquisição do pacote ADC Central Family, colacionando 

o comprovante de pagamento e de relação jurídica. Objetivando a 

apreciação do pedido de justiça gratuita, traga o autor, ainda, cópia de sua 

declaração de renda e/ou holerites, no prazo de 15 dias. Após, concluso. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDSON DA CRUZ MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000623-14.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 
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PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 11:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

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

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO VIEIRA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000690-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

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

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1001169-06.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

AUTOR: ANTONIO DUARTE DOS SANTOS RÉU: RÉU: SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Certifico que intimei, 

via correio eletrônico, o perito nomeado nos autos, conforme determinação 

no ID 9075646. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1001026-17.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

AUTOR: JOSIVALDO GOMES DOS SANTOS RÉU: RÉU: SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Certifico que intimei, 

via correio eletrônico, o perito nomeado nos autos, conforme ID 9074797. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRANCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000696-83.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2017 às 11:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

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

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036981-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

ARMANDO FERNANDES MORO (REQUERIDO)
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Resposta enviada pelo Cartório do 7º ofício solicitando o nome do 

proprietário do imóvel em questão, uma vez que não consta no Termo de 

Penhora. Desta forma, solicito informações a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000698-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO AGUIAR BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000698-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

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

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025288-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA RODRIGUES PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (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 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 27 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031449-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA LEITE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031449-57.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando o(a) autor(a), tão 

somente do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 

5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 27/04/2018 às 

10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(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, 7 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001662-46.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

27/04/2018 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

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

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LINCOLN DIAS BRILHANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004562-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 
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Designo audiência de conciliação para o dia 24/05/2018 às 10:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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, 27 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004337-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro a 

tramitação prioritária em razão da idade do autor. Designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2018 às 10:00 horas, que será realizada na 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(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, 27 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004426-05.2018.8.11.0041 Vistos etc. O Provimento nº 

004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central 

e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. (destaquei) Assim, declaro de ofício a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

declinando da competência em favor de uma das Varas Bancárias de 

Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuído a uma das Varas da Bancarias da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004603-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004603-66.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A em face 

de JULIO CESAR SANTANA DA SILVA , objetivando a concessão de 

liminar para busca e apreensão do veículo descrito na inicial. O Provimento 

nº 004/2008 do Conselho da Magistratura trata da competência exclusiva 

das varas bancarias para processar e julgar as causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 

004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º 

e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e 

no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Como se infere da 

inicial e dos dispositivos acima, a matéria relativa à contratos com 

alienação fiduciária subordinadas à regras do Banco Central, deve ser 

dirimida por uma das varas bancarias. Nesse sentido, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

APLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA – NÃO EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – 

CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, processar e 

julgar os feitos relativos a operações realizadas por instituições 

financeiras, notadamente em caso de alienação fiduciária, ainda que em 

fase de execução de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 
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ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E 

DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA JULGAR AS 

CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento nº 

04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência a 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de execução. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1027654-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILA ANA DE ASSIS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARPYA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

ALLAN AUGUSTO ROCHA (RÉU)

ANDREY FRANCISCO ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027654-43.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança c/c ação de despejo com pedido de medida liminar 

c/c ação de rescisão contratual, movida por ZEILA ANA DE ASSIS 

CAMPOS em desfavor de HARPYA CONSULTORIA E CONSTRUCOES 

LTDA - ME, ALLAN AUGUSTO ROCHA, já qualificados nos autos. As 

partes transacionaram entre si através da Central de Conciliação, 

conforme termo de ID 11809943. Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b. Isento de custas 

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

pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 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: 1031390-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RUELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO)

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

 

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação e manifestar acerca da reconvenção, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003520-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003179-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNY FIGUEIREDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GOMES TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003380-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE CABRAL PEREIRA (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)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIMAS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003705-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SERGIO CAETANO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003756-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINU VALDIR DE BIAZZI (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003808-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003647-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH RODRIGUES MACEDO (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES REDIVO (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004058-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALCANTARA CLASEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, para no mesmo 

prazo, manifestar sobre a perícia realizada na audiência de conciliação. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003876-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCIO DA COSTA (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)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MONTEIRO LEITE (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)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004031-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS NONATO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025152-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Germano Leite de Mello (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Germano Leite de Mello OAB - MT7664/O (ADVOGADO)

 

Intime-se o Embargante para que se manifeste sobre a Impugnação dos 

Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026762-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M DE S UCHOA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para distribuir a Carta 

Precatória, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales 

Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009015-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSITENCIA AUTOMOTIVA DO ESTADO 

DO TOCANTINS (RÉU)

BRUNO LUIS PIRES - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 

de Janeiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003885-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY MURIELL DE FREITAS (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034898-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. DE MIRANDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F & R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Associe junto ao sistema PJE a ação executiva n. 

1012550-11.2017.8.11.0041 ao presente feito. Certifique a tempestividade 

dos presentes Embargos à Execução. Sendo tempestivos, recebo os 

presentes Embargos à Execução e determino a suspensão da ação 

executiva supracitada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão 
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do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa 

Embargante/Executada. Conta-se o referido prazo da data do deferimento 

do processamento da recuperação, conforme estabelece o §4º, do artigo 

6º, da Lei n. 11.101/05. Com o decurso do prazo, restabelecerá ao 

Embargado/Exequente o direito de continuar sua execução. Destaco que 

não há que se falar em suspensão dos presentes Embargos à Execução, 

pois o deferimento da recuperação judicial da Embargante/Executada não 

causará prejuízo processual e material, já que os atos expropriatórios 

estarão suspensos diante da suspensão da tramitação da ação executiva 

(TJ-MG, AI n. 10024142936103001/MG, 17ª Câmara Cível, Relator Des. 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 23/04/2015). Intime o 

embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil). Translade cópia da 

presente para a Ação de Execução. Caso intempestivo, venham os autos 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004017-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003898-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNA GOUVEIA DE MORAES (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028141-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALCANJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESPERANCA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 

de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003881-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DA SILVA (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025290-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU CARLOS DAVILA (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004174-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004458-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON DE SOUSA (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 
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contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017627-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar acerca 

do Aviso de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de 

Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022969-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FABIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014051-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE CARLOT (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020688-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. L. D. P. (REQUERENTE)

ANA CARLA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGOS INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023138-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GONZAGA DE QUEIROZ (AUTOR)

EUZANIL DE QUEIROZ MOURA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014448-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D BORBA FERREIRA - ME (EXECUTADO)

DANILO BORBA FERREIRA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015117-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP0086475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEBERSON ALVES PASSOS FILHO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000292-66.2017.8.11.0041

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:

EDIENES ROSA DO CARMO (RÉU)

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012550-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F & R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA (RÉU)

A. L. DE MIRANDA - ME (RÉU)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br, conforme requerido na certidão do oficial de justiça 

juntada aos autos. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 57 de 320



Processo Número: 1020450-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024059-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinete da Silva (EXECUTADO)

AQUELINO SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDINEI JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024059-70.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO EXECUTADO: AQUELINO 

SABINO DA SILVA, CLAUDINEI JESUS DA SILVA, CLAUDINETE DA SILVA 

Vistos etc. Observo dos autos a existência de erro material no despacho 

de ID 11349040 no seguinte parágrafo: "Considerando que os Embargos à 

Execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em autos 

apartados, nos termos do artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil, 

determino que o advogado dos Embargados regularize o vício, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuando o recolhimento das custas e taxas judiciais 

cabíveis no ato da distribuição, sob pena de prosseguimento regular da 

presente execução, com a expropriação de bens." Assim, chamo o feito a 

ordem para retificar o parágrafo acima citado, passando a constar como: 

"Considerando que os Embargos à Execução devem ser distribuídos por 

dependência e autuados em autos apartados, nos termos do artigo 914, 

§1º, do Código de Processo Civil, determino que o advogado dos 

Executados/Embargantes regularizem o vício, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuando o recolhimento das custas e taxas judiciais cabíveis no ato da 

distribuição, sob pena de prosseguimento regular da presente execução, 

com a expropriação de bens." Superada a questão acima, defiro a 

penhora na proporção de 12,50% (doze vírgula cinco por cento) sobre o 

bem imóvel indicado na petição de ID 10843080 - item "b", lavre-se termo 

de penhora, conforme determina o art. 838, do Código de Processo Civil. A 

parte Exequente deverá providenciar a averbação da penhora no registro 

competente (art. 844, do Código de Processo Civil). Da penhora intimem-se 

pessoalmente os executados e respectivos cônjuges (caso houver), 

ressaltando que no ato da intimação será constituído depositário do bem 

penhorado. (art. 841, §2º, do Código de Processo Civil). Após, realizadas 

as intimações, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a avaliação do bem 

penhorado (art. 870, caput, c/c art. 829, §1º do Código de Processo Civil). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024832-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE LIMA (AUTOR)

ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA (AUTOR)

ADRIANA ESCAME SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE ESCAME SILVA DE LIMA (RÉU)

SEBASTIAO FERREIRA FILHO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes Autoras com a finalidade de 

se manifestarem acerca da correspondência devolvida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim 

Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESBRATECH SERVICOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001133-27.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: DESBRATECH 

SERVICOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. Cite-se a 

parte Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. A Exequente deverá comprovar o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1001073-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001073-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO FERREIRA GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Associe o presente feito 

ao processo de n. 1012504-22.2017, junto ao sistema PJE. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de maio de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada 

na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036931-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que a Requerente pleiteia pela isenção de caução 

exigida para o cumprimento da liminar deferida em decisão de ID 11116381 

ou que este juízo aceite o próprio imóvel como caução, conforme se vê na 

petição de ID 11771911. Em que pese o disposto no §1º do art. 59 da Lei 

8245/91 a qual dispõe acerca da necessidade de prestação de caução no 

valor de três alugueis, entendo ser a mesma dispensável aliada à 

mencionada hipossuficiência da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Ainda no que se refere à 

necessidade de caução, embora ”o “caput” do art. 64 da Lei nº 8.245/91 

não tenha ressalvado o inciso III do art. 9º, “dentre as obrigações do 

locatário consta, em primeiro lugar, a de pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação (inciso I do art. 23, da Lei 8245/91). Ora, “a falta de 

pagamento do aluguel implica, necessariamente, ocorrência de infração de 

obrigação legal (inciso II do art. 9º, da Lei 8245/91) e, nessa hipótese, 

dispensa-se a caução para a execução provisória do despejo” (RMS 

3289/Adhemar Maciel, STJ). Assim é a lição de Sylvio Capanema de 

Souza: “Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado 

pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os 

alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao 

valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. “A disposição, que 

chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento 

do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial. “É evidente que houve 

erro de remissão. A lei certamente, queria incluir, no rol das exceções, o 

inciso III do artigo 9º, e não o II, como constou, por equívoco. “Até porque 

as demais infrações legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem 

mais difíceis de aferir, que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser 

prudente que, na hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem 

a garantia do juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se 

corrija o erro, substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, 

pelo seu inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos 

constitui, como é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não 

exige caução para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou 

contratual, também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se 

inclui na mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a 

menor lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do 

aluguel é a mais grave de todas as infrações que o locatário pode 

cometer” (“A Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª 

edição, 1993, págs. 253 e 254). Destarte, em virtude dos elementos 

trazidos aos autos, entendo que o pedido de isenção da prestação de 

caução deve ser acolhido. Diante do exposto, isento a Requerente de 

prestar caução, por consequência, determino que a tutela de urgência 

deferida em ID 11116381 seja cumprida imediatamente. Expeça-se 

imediatamente o mandado para citação e intimação da desocupação do 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. 

No mais, cumpra-se conforme o determinado na decisão de ID 11116381. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020006-46.2016.8.11.0041

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:

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale 

Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002408-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO (AUTOR)

ROGERIO RODRIGUES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA BORGES FERREIRA GOULARTE (RÉU)

VERANUBIA BORGES FERREIRA (RÉU)

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (RÉU)

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Em que pesem as justificativas lançadas pelos Requerentes 

para obterem o benefício da gratuidade da justiça, entendo que os 

documentos que acompanham a inicial não são suficientes para 

comprovar sua hipossuficiência Isso porque, analisando os documentos 

que foram juntados com inicial, observo que os Requerentes firmaram dois 

contratos (objeto da ação) que envolvem transações de valores 

vultuosos, inclusive na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

conforme se verifica no comprovante juntado em ID 11616996, apenas 

para citar um exemplo. De igual modo, verifica-se que os aludidos 

contratos tratam da construção de uma casa localizada em condomínio 

nesta Capital, conhecido pelo seu alto padrão. Ademais, a declaração de 

pobreza é relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a 

situação fática disposta nos autos. Apenas a título de argumentação, 

ressalta-se que, se for o caso, há a possibilidade de recolhimento de 

custas na forma parcelada, conforme estabelece o artigo 98, §6º, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos 

referidos pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício 

pretendido, ou então que realize o recolhimento das custas e taxas 

judiciais. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000899-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CANAVARROS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime o Requerente para que esclareça, em 15 (quinze) dias, 

se o Autor da ação é José Carlos Ferreira Carvalho conforme consta na 

inicial, ou Wagner Canavarros de Magalhaes conforme consta no sistema 

PJE e nos documentos, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004360-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES PASCUTTI (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038431-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY DO NASCIMENTO BONFIM (AUTOR)

HUNDSON DO NASCIMENTO BONFIM (AUTOR)

LAURA DO NASCIMENTO BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preconiza o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, a fim de comprovar sua hipossuficiência, nos termos do que dispõe o 

artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038469-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATHEUS TOSO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038513-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINE PASSOS (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preconiza o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, a fim de comprovar sua hipossuficiência, nos termos do que dispõe o 

artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038663-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER JOSE DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038779-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO BARROS NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000864-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO JOSE KONRAD (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que a parte autora não identificou os documentos 

junto ao sistema PJE, bem como, não procedeu a juntada dos mesmos de 

forma individualizada, conforme estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados 

às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 

1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. Desse 
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modo, intime a parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) 

dias, procedendo nova juntada da petição inicial, dos documentos que 

acompanham a mesma, individualmente, identificando cada um deles 

conforme a norma acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda, proceda a exclusão dos documentos juntados de forma 

equivocada (id n. 11395215 e id n. 11395227). Ademais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos 

autos o comprovante da guia de recolhimento de custas e despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003859-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEL FARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 26 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada 

na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Intime-se a 

parte Requerida pessoalmente, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar no mandado que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intimem-se. 

Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003220-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SILVA SOBREIRA OAB - SP168641 (ADVOGADO)

ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO OAB - SP293036 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA FONTES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003220-53.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARINO MOREIRA SOARES REQUERIDO: ANTONIO 

GARCIA FONTES FILHO Vistos etc. Tratando-se de vício sanável, 

determino que o Requerente regularize sua representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No 

mesmo prazo acima fixado, determino que a parte Autora comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Sanado o vício acima 

apontado e com o pagamento da diligência, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação, com base na 

seção 7, artigo 393, da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que 

se encontra, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003264-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003264-72.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Vistos etc. Em que pesem as justificativas lançadas pela Requerente para 

obter o benefício da gratuidade da justiça, entendo que os documentos 

que acompanham a inicial não são suficientes para comprovar sua 

hipossuficiência, em especial pelo montante recebido mensalmente a título 

de remuneração (id n. 11745876, 11745881 e 11745899) que alcançou em 

dezembro de 2017 a importância de R$ 19.907,30. Além disso, observo 

que o valor das custas judiciárias não é de grande monta, em razão do 

valor dado à causa (R$ 20.980,26). Ademais, a declaração de pobreza é 

relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a situação 

fática disposta nos autos. Apenas a título de argumentação, ressalta-se 

que, se for o caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma 

parcelada, conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. 

Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROCHA BELMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 61 de 320



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038643-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038643-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS REQUERIDO: SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de id n. 11307640. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 04 de junho de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005132-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON GONCALVES VENTURA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte autora ao distribuir a 

ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes junto ao 

sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 22 da 

Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando que o 

sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo próprio 

advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das partes junto 

ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001430-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SANTANA DA SILVA FILHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte Autora ao distribuir a 

ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes junto ao 

sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 22 da 

Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando que o 

sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo próprio 

advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das partes junto 

ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003993-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (RÉU)

B.O INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o patrono do autor, Dr. Brendo Ivan Barbosa, 

ao distribuir a presente ação juntou alguns documentos (id n. 11851096, 

11851088, 11851068 e outros) antes mesmo da própria inicial (id n. 

11850927), o que, por óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. O artigo 

13-A da Resolução n. 04/2016/TP estabelece que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Em assim sendo, determino que o autor emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, fazendo nova juntada no PJE da peça inaugural e, 

posteriormente, da procuração e dos demais documentos em ordem 

cronológica, a fim de facilitar o exame do feito, sob pena de indeferimento 

da exordial. Salienta-se que os referidos documentos deverão ser 

juntados com o preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento” guardando correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos, conforme §1º, do art. 13-A, da Resolução supracitada. 

Decorrido o prazo e tendo a parte autora sanado a irregularidade, 
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determino que a Secretaria proceda a exclusão do sistema dos 

documentos anteriores à presente decisão (id n. 11851096 a 11850955), 

pois, como acima dito, foram juntados de forma equivocada. Decorrido o 

prazo e não tendo a parte autora sanado a irregularidade, venham os 

autos digitais imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038705-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON WEIPPERT DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038705-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAICON WEIPPERT DE OLIVEIRA RÉU: MARIA HELENA DOS 

SANTOS Vistos etc. Determino que o Requerente esclareça, no prazo de 

15 (quinze) dias, se o endereçamento da inicial encontra-se correto, pois 

não figura em nenhum dos polos da lide as Fazendas do Estado ou do 

Município, ou suas autarquias. Caso manifeste que sim, remetam-se os 

autos a uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Caso negativo, deverá o Requerente emendar a 

inicial, identificando o Juízo competente e após vir os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELSON CLARO VENTURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000414-45.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME EXECUTADO: JONIELSON 

CLARO VENTURA Vistos etc. Determino a retificação do valor da causa 

no sistema PJE, adequando ao informado na inicial. Cite-se a parte 

Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de certidão para averbação da presente ação 

junto o registro de imóveis, nos termos do artigo 828 do Código de 

Processo Civil, conforme pleiteado. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001557-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PEDROSA DA SILVA SOARES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte Autora ao distribuir a 

ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes junto ao 

sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 22 da 

Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando que o 

sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo próprio 

advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das partes junto 

ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHANKAN RAMOS SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000439-58.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: DHANKAN RAMOS 

SOARES - ME Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. A Exequente deverá 

comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000635-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALZITA DAS NEVES MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000635-28.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANALZITA DAS NEVES 

MULLER Vistos etc. Observa-se que a parte Exequente não identificou os 

documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 13-A da 

Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. O 

Exequente ao anexar os documentos que acompanham sua inicial 

identificou os mesmos como “DOC 1” a “DOC 6”, o que dificulta o exame 
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dos autos digitais. Desse modo, intime a parte Exequente para emendar a 

inicial, em 15 (quinze) dias, procedendo nova juntada dos documentos que 

acompanham a inicial, identificando cada um deles conforme a norma 

acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a 

exclusão dos documentos juntados de forma equivocada com a inicial. No 

mesmo prazo acima fixado, determino que o Exequente comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, também sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002198-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LIMONGE CAVLAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002198-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIANO LIMONGE CAVLAC RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora 

não cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que 

estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002223-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BOA VENTURA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002223-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: VALDEVINO BOA VENTURA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observo dos autos que a 

parte Autora não cumpriu o contido no art. 13-A da Resolução nº. 

04/2016/TP, que estabelece: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desse modo, com base na norma acima citada, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo à identificação de cada documento anexado com a petição 

inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA LUZ (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003270-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS MARQUES DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte 

autora ao distribuir a ação não efetuou o devido cadastro dos endereços 

das partes junto ao sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto 

no artigo 22 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em 

assim sendo, nos termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e 

considerando que o sistema não prevê a possibilidade da retificação ser 

feita pelo próprio advogado, determino a retificação dos dados cadastrais 

das partes junto ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003272-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o 

advogado da parte Autora ao distribuir a ação não efetuou o devido 

cadastro dos endereços das partes junto ao sistema PJE, ônus que lhe 

cabia, por força do disposto no artigo 22 da Resolução n. 185 do Conselho 

Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos termos do artigo 22, §2º, da 

supracitada Resolução, e considerando que o sistema não prevê a 

possibilidade da retificação ser feita pelo próprio advogado, determino a 

retificação dos dados cadastrais das partes junto ao sistema PJE. Com a 

retificação, venham os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003557-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA ARAUJO JARDIM (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003557-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCIENE SOUSA ARAUJO JARDIM RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Observa-se que o 

advogado da parte Autora ao distribuir a ação não efetuou o devido 

cadastro dos endereços das partes junto ao sistema PJE, ônus que lhe 

cabia, por força do disposto no artigo 22 da Resolução n. 185 do Conselho 

Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos termos do artigo 22, §2º, da 

supracitada Resolução, e considerando que o sistema não prevê a 

possibilidade da retificação ser feita pelo próprio advogado, determino a 

retificação dos dados cadastrais das partes junto ao sistema PJE. Com a 

retificação, venham os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002190-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE SOUZA LOPES (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002190-80.2018.8.11.0041 

AUTOR: FABIO ALEXANDRE SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 28 de junho de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GALEANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002279-06.2018.8.11.0041 

AUTOR: GABRIEL GALEANO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

de junho de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002281-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 28 de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002356-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002356-15.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE MARTINS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 28 de junho de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002365-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002365-74.2018.8.11.0041 

AUTOR: ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 
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judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 28 de junho de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada 

na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002389-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADENILTON DA SILVA CARVALHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002389-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE ADENILTON DA SILVA CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 28 de junho de 

2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002392-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN BRAGHIM PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002392-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: WESLEN BRAGHIM PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 28 de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Por fim, 

observo que o Autor é portador de debilidade profissional decorrente de 

acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua tramitação, nos 

termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. 

De igual modo, proceda-se a identificação do feito referente a prioridade 

acima citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON NUNES DOS SANTOS (AUTOR)

P. R. A. D. S. (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002403-86.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO RICARDO AIRES DOS SANTOS, CLEDSON NUNES DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 28 

de junho de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002420-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002420-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 28 de junho de 

2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMUEL NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002423-77.2018.8.11.0041 

AUTOR: SAMUEL NEVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a 

parte Requerente tenha manifestado o desinteresse na conciliação, com 

base no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, designo audiência 

conciliatória para o dia 28 de junho de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo 

suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação 

por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ITALO LEITE VIANA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002424-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON ITALO LEITE VIANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha manifestado o 

desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º do Código de 

Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 28 de junho de 

2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029603-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA DOS ANJOS (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029603-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIO SILVA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o Requerente para, no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação. No mesmo prazo para 

impugnação, as partes deverão, caso queiram, se manifestar acerca do 

laudo médico (id n. 11051196). Após, conclusos para eventual julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004705-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 

2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005034-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003883-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUILENE LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUILENE LEITE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003883-02.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SUILENE LEITE DO NASCIMENTO INTERESSADO: SUILENE 

LEITE DO NASCIMENTO Vistos etc. Determino a imediata redistribuição dos 

presentes autos digitais para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002441-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002441-98.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS REQUERIDO: HAIDEI 
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FERNANDES PAIVA Vistos etc. Observa-se que a parte Autora digitalizou 

a inicial, e os documentos que acompanham o pedido, de “cabeça para 

baixo”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Além disso, verifico que 

a inicial foi juntada em diversos arquivos (id n. 11621344 a 11621343), 

contrariando a norma que instituiu o sistema PJE, bem como, que os 

documentos foram juntados sem a devida identificação, pois constam 

como: “documentos kassia”, “Documento de Identificação”, “documentos 

kassia 02”, etc. O artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP estabelece que: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. – grifei. Desse 

modo, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo nova juntada da inicial, em um único documento, 

e dos documentos que a acompanham, identificando cada um deles 

conforme a norma acima, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda, proceda a exclusão de todos os documentos juntados antes da 

presente decisão, pois foram juntados de forma equivocada. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003998-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESERVA RIO CUIABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCAO VIGILANCIA PATRIMONIAL, RESIDENCIAL, PORTARIAS E 

TERCERIZACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze), para que manifeste sua opção pela realização ou não de 

audiência conciliatória (art. 319, VII, Código de Processo Civil) e adeque o 

valor da causa ao valor do contrato que se pretende a rescisão e dos 

danos materiais que pretende ser ressarcido, sob pena de indeferimento 

da inicial. Além disso, sabe-se que a pessoa jurídica pode ser beneficiária 

da justiça gratuita, desde que comprove de forma robusta que seu lucro 

líquido mensal é insuficiente para arcar com as custas processuais, não 

bastando, neste caso, a simples declaração de hipossuficiência, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser estendido à 

pessoa jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com 

as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção (EREsp 

388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz). 2. A Corte de origem 

entendeu que a ora recorrente não comprovou necessidade que 

ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a 

situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para 

que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 924368 / 

SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse modo, concedo a parte Autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que pague as custas e taxas judiciárias, 

com base no valor dado à causa, ou comprove a impossibilidade de 

pagamento, sob pena de indeferimento do benefício pretendido. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037324-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CANTARELA CAZELI OAB - MT20403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037324-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA JOSE SILVA MORAIS RÉU: ORBITAL SERVICOS 

AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA Vistos etc. Observa-se que o 

presente feito foi redistribuído a este Juízo em razão do declínio de 

competência do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, todavia, o setor de Protocolo ao autuar o presente feito juntou os 

documentos fora da ordem cronológica. Desse modo, remetam-se os 

autos novamente ao setor de Protocolo para que regularize a autuação do 

presente feito, juntando os documentos em ordem cronológica e 

identificando cada documento conforme estabelece o artigo 13-A da 

Resolução n. 04/2016/TP. Com a regularização, determino a exclusão dos 

documentos juntados de forma equivocada e após venham os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037398-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037398-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEIDE PEREIRA DE ANDRADE RÉU: ITAU UNIBANCO S.A., 

BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Sabe-se que 

o Código de Processo Civil de 2015 extinguiu as tutelas cautelares 

nominadas, dentre elas a de exibição de documentos. No entanto, o artigo 

294 do referido Código prevê a possibilidade de requerimento de tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou 

incidental. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de 

admitir a ação de exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, 

observando o procedimento previsto nos artigos 305 e seguintes do 

Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido também é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - 

MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 400 DO CPC. Cabível ação de 

exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, nos termos dos 

arts. 300 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Presentes os 

requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser deferida a tutela de 

urgência. "Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo CPC). (AI 134048/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). Portanto, em 

evidência a possibilidade de formulação de pedidos cautelares 

preparatórios para fins de exibição de documentos, desde que observado 

o procedimento cabível. Ocorre que a Requerente fundamentou sua 

pretensão no artigo 396 do Código de Processo Civil, cujo rito é adotado 

incidentalmente à ação principal, que não é o caso em exame. Logo, 

entendo necessário que a Requerente apresente nova inicial, 

acompanhada dos documentos necessários a comprovar suas alegações, 

observando o rito adequado, qual seja dos artigos 305 e seguintes do 

Código de Processo Civil. A apresentação de nova inicial, com seus 

documentos, faz-se necessário para facilitar o exame dos autos digitais. 

Em assim sendo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à Requerente para 

sanar o vício acima apontado, sob pena de indeferimento da inicial. 
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Sanado o vício, determino a exclusão do sistema PJE de todos os 

documentos anteriores à presente decisão e após venham os autos 

imediatamente conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037421-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037421-08.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: PAMELA BERTAO PALHARINI EMBARGADO: IMOBILIARIA 

E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA Vistos etc. Certifique a 

tempestividade dos presentes Embargos à Execução. Determino que a 

Embargante emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o 

valor da causa (art. 319, V, do Código de Processo Civil) e comprovando o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, com base no valor dado à 

causa, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037536-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO NEY CAMPOS RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037536-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP RÉU: MARIO 

NEY CAMPOS RODRIGUES Vistos etc. Observa-se que o Requerente 

denominou a causa como Ação de Cobrança e fundamentou seu pedido 

com base em dispositivos que referem a responsabilidade civil. Além 

disso, manifestou o interesse na realização da audiência conciliatória, cujo 

procedimento é adotado no processo de conhecimento. Todavia, requereu 

ao fim a citação da parte Requerida para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, rito da ação executiva. Ou seja, o Requerente mistura na inicial 

os procedimentos das ações de conhecimento e das ações executivas, o 

que não se admite. Em assim sendo, determino que o Requerente emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo qual o procedimento 

da presente demanda e adequando a ação ao rito escolhido, sob pena de 

indeferimento da inicial. Caso o Requerente entenda necessário, poderá 

juntar nova inicial para facilitar o exame dos autos. Neste caso, deverá 

juntar novamente os documentos, identificando um a um, e após a 

Secretaria deverá proceder a exclusão de todos os documentos juntados 

antes da presente decisão. No mesmo prazo acima fixado, determino que 

o Requerente, por se tratar de pessoa jurídica, comprove que não possui 

condições de arcar com as custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento do benefício da justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1037901-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ BOLSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA CAMPOIO OAB - RO0003132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037901-83.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RENATO LUIZ BOLSON REQUERIDO: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA Vistos etc. Sabe-se que o Código de 

Processo Civil de 2015 extinguiu as tutelas cautelares nominadas, dentre 

elas a de exibição de documentos. No entanto, o artigo 294 do referido 

Código prevê a possibilidade de requerimento de tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental. A 

doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de admitir a ação 

de exibição de documentos com pedido de tutela cautelar, observando o 

procedimento previsto nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015. Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 

DO CPC - COMPROVAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - ART. 

400 DO CPC. Cabível ação de exibição de documentos com pedido de 

tutela cautelar, nos termos dos arts. 300 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

deve ser deferida a tutela de urgência. "Sendo necessário, o juiz pode 

adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

para que o documento seja exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo 

CPC). (AI 134048/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 

02/12/2016). Portanto, em evidência a possibilidade de formulação de 

pedidos cautelares preparatórios para fins de exibição de documentos, 

desde que observado o procedimento cabível. Ocorre que a Requerente 

fundamentou sua pretensão no artigo 396 do Código de Processo Civil, 

cujo rito é adotado incidentalmente à ação principal, que não é o caso em 

exame. Logo, entendo necessário que a Requerente apresente nova 

inicial, acompanhada dos documentos necessários a comprovar suas 

alegações, observando o rito adequado, qual seja dos artigos 305 e 

seguintes do Código de Processo Civil. A apresentação de nova inicial, 

com seus documentos, faz-se necessário para facilitar o exame dos 

autos digitais. Em assim sendo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à 

Requerente para sanar o vício acima apontado, sob pena de indeferimento 

da inicial. Sanado o vício, determino a exclusão do sistema PJE de todos 

os documentos anteriores à presente decisão e após venham os autos 

imediatamente conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038426-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038426-65.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REQUERIDO: AGNALDO 

ROBERTO SILVA Vistos etc. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia, e 

consequente declaração do direito de renovação do contrato na forma 

declinada na inicial. Consigne no mandado que a defesa deverá ater-se 

aos requisitos do art. 72 Lei n.º 8.245/91, devendo ainda manifestar 

interesse na designação de audiência preliminar para tentativa de 

conciliação. Por fim, considerando que o presente feito é regulamentado 

pela Lei 8245/91, não há o que se falar em designação de audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038692-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038692-52.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III REQUERIDO: 

MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA Vistos etc. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038044-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038044-72.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 

EXECUTADO: MATIAS BORGHETTI Vistos etc. Cite-se a parte Executada 

para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a 

possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 

915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, 

determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, 

intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do 

CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar 

tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos 

termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 

do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de 

pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O 

Exequente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038776-53.2017.8.11.0041

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:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038776-53.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EXECUTADO: 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Cite-se a parte Executada 

para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no mandado a 

possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 

915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, 

determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, 

intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do 

CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar 

tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos 

termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 

do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em caso de 

pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpram-se.

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. Observo que este juízo deixou de analisar os pedidos contidos 

na petição de ID 10686318, assim, passo a análise. Com relação ao 

aditamento da inicial, considerando que a parte Requerida já havia sido 

citada, intime-se a mesma para manifestar seu consentimento ou não, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 329, II, do Código de 

Processo Civil. Por fim, defiro o pedido contido no item 3, por 

consequência, determino que a parte Requerida proceda à retirada dos 

bens móveis e lixos que permaneceram no imóvel objeto do contrato de 

locação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de sanções 

previstas em Lei. Ressalto que a parte Requerida deverá informar nos 

autos o cumprimento do determinado acima. No mais, cumpra-se conforme 

o determinado na decisão de ID 11928305. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RAFAEL COELHO ROSSANEZI (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005194-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES FLORES (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001756-91.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANILO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 11638824, 

por consequência, retifique o valor da causa junto ao sistema PJE 

devendo constar a importância de R$329.771,06 (trezentos e vinte e nove 

mil setecentos e setenta e um reais e seis centavos). Analisando a petição 

inicial observo que somente a requerente Daniele Costa dos Santos juntou 

documentação comprovando a sua hipossuficiência (Holerite de ID 

11536452). Por outro lado, verifico que o requerente Danilo Costa dos 

Santos, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar sua alegada 

hipossuficiência, pelo contrário, apenas juntou declaração de 

hipossuficiência. Ressalta-se que a declaração de pobreza é relativa e 

deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a situação fática 

disposta nos autos. Ademais, observo ainda dos autos que o mencionado 

Requerente se qualifica como Engenheiro, bem como, que o negócio 

firmado com a empresa Requerida refere-se a imóvel no valor de R$ 

279.771,06 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e setenta e um 

reais e seis centavos), sendo que os Requerentes já pagaram a quantia 

de R$ 65.846,02 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais 

e dois centavos). Apenas a título de argumentação, ressalta-se que, se 

for o caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma 

parcelada, conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004704-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice 

Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004716-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038707-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CESAR SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002398-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BARBOSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE SIQUEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002398-64.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JANE BARBOSA DE SIQUEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Determino a retificação do polo ativo junto ao 

sistema PJE, para constar como requerente Espólio de Jane Oliveira 

Barbosa, representado pelo inventariante Luiz Henrique Barbosa Siqueira. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Recebo a presente liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, nos exatos termos do artigo 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Intime a Requerida pessoalmente para apresentar 

contestação sobre o requerimento de liquidação de sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 511 do Código de Processo Civil. Deixo 

de designar audiência de conciliação neste momento, em observância ao 

previsto no artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Salienta-se 

que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das 

partes pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a 

qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante o 

processamento do feito. Determino que a Requerida exiba os documentos 

solicitados pela parte Autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 524, §4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002478-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO IGLESIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002478-28.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CONCEICAO IGLESIA REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE 

SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Considerando que a audiência conciliatória não será 

realizada apenas se ambas as partes manifestarem o desinteresse, 

designo audiência de Conciliação para 26 de junho de 2018, às 08:30 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001002-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIENE CORREA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

BENEDITA XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAYCA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001002-52.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITA XAVIER DO NASCIMENTO, RAYCA GABRIELA 

DA SILVA NASCIMENTO, THAIENE CORREA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Vistos etc. Benedita 

Xavier do Nascimento, Thaiene Correa do Nascimento e Rayça Gabriela da 

Silva Nascimento ajuizou a presente Reclamação c/c Indenização em face 

de Consórcio Nacional Volkswagen, todos qualificados e representados 

nos autos. Os Requerentes pretendem que a Requerida seja condenada 

na obrigação de entregar o prêmio do seguro (Gol 1.6), embutido na cota 

de consórcio nº 168/00 do grupo 91327, e condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Relatado o necessário. 

Decido. Entendo, salvo melhor juízo, que inexiste razão para que o feito 

tenha seu regular tramite nesta 6ª Vara Cível, e sim em uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Em que pese não haja manifestação 

neste sentido, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser 

reconhecida de ofício por este Juízo. Acerca da competência das Varas 

de Direito Bancário instauradas nesta Comarca, o Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça editou o provimento 004/2008/CM, que 

atribuiu nova competência às varas judiciais desta Capital, vejamos: “(...) I 

– as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

(...)” (Grifei) No caso trazido à exame, os Requerentes objetivam a 

discussão do contrato de consórcio, o que por si só indica a competência 

exclusiva das Varas de Direito Bancário desta Capital, conforme prevê o 

provimento supramencionado. Por fim, é de bom alvitre ressaltar que o 

mesmo não incorre em nenhuma das excludentes relacionados pelo §2º 

do provimento 004/2008/CM, acima citado, uma vez o pedido de danos 

morais está vinculado ao pedido de natureza bancária. Desse modo, 

configurada a incompetência em razão da matéria, pois a controvérsia 

versa acerca de consórcio, portanto de competência de um dos Juízos 

Especializados de Direito Bancário, a remessa do presente feito à uma das 

varas especializadas é medida adequada ao caso. Nesse sentido é o 

entendimento recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS E VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOTIFICAÇÕES DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS 

VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. “A questão tratada na ação 

de obrigação de fazer afeta ao consórcio é matéria de competência das 

varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de 

competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído 

pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – 

Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015). (CC 133647/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). Diante do exposto, e com 

base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO este Juízo incompetente 

para processar e julgar o presente feito, devendo o mesmo ser remetido à 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038111-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NUNES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de abril de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 05 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038134-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PADILHA (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):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038756-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CARVALHO LIMA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038778-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038790-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE FIGUEIREDO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000113-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DIOGENES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 
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debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA ROCHA MONTEIRO MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ROQUE SANTANA DE CAMPOS (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MOURA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037913-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE CARVALHO BARROS (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):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038009-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038026-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERQUESERDER GONCALVES AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de maio de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038059-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ALFREDO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de maio de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038104-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. D. O. (AUTOR)

JOSIANE APARECIDA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038283-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCELO MILITAO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 
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citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038292-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038417-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SANTANA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038487-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MENDES DE ARRUDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 23 

de maio de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038507-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERIOTTI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de maio de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038529-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038568-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAFAEL FACHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038597-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038644-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000137-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

09:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON BORGES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SILVA PRUDENCIO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000255-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AGOSTINHO DE LIMA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURECI GUSMAO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS SILVA BRITO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 
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artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDIJANY NUNES VILAR (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002444-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000689-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETIMAM DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA REZENDE 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMARGO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OERBE SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001143-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE ROSA DA SILVA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCOS DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 
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a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001253-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001290-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037519-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROQUE JOSÉ DUARTE, e, ENONDINA PEDROSO DUARTE - 

DANIEL LÚCIO DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037519-90.2017.8.11.0041 

AUTOR: MOACYR MARTINS DE OLIVEIRA FILHO RÉU: ESPOLIO DE ROQUE 

JOSÉ DUARTE, E, ENONDINA PEDROSO DUARTE - DANIEL LÚCIO DUARTE 

Vistos etc. Determino a retificação do polo passivo junto ao sistema PJE, 

para constar como réus: Espólio de Roque José Duarte e Espólio de 

Enondina Pedro Duarte, representados por Daniel Lúcio Duarte. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 04 de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada 

na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN MACAUBAS KNOLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 
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A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001698-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003684-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. R. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU OAB - 934.505.081-72 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001535-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA STEPANHA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR ROBERTO GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR)

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001674-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada 

na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Havendo suspeita 

que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua citação por hora 

certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de junho de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DEIMSON LUCAS DE MELO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 27 

de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de 

Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003896-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES SOL SOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003896-98.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JORGE ALVES SOL SOL REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Jorge Alves Sol Sol ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato 

de Consumo c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada em face de Águas 

Cuiabá, ambos qualificados nos autos. O Autor sustenta ser consumidor 

do fornecimento de água pela Requerida e seu imóvel está registrado sob 

a matrícula de n. 440693-1. Alega que o consumo mensal na sua 

residência não ultrapassa 16m³, todavia, a fatura com vencimento em 

novembro de 2017 apurou o consumo de forma majorada, não condizendo 

com a realidade vivida por ele. Requereu, em sede de tutela de urgência, o 

restabelecimento no fornecimento de água na unidade consumidora de n. 

440693-1. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 
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abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia diante da obrigação em questão que é perfeitamente discutível, 

face a relação jurídica firmada entre as partes, bem como, pelos 

documentos de id n. 11833598 que demonstram, ao menos neste 

momento, que o consumo faturado no mês de novembro de 2014 diverge e 

muito do consumo mensal da residência do Autor, presumindo suposta 

irregularidade. Por sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma 

vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, 

causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Além disso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, pois a qualquer tempo os efeitos da presente decisão poderão ser 

revogados, não causando nenhum prejuízo à concessionária ré. Desta 

forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição 

sumária, entendo presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida restabeleça, no prazo de 01 (um) dia, o 

fornecimento de água na unidade consumidora registrada sob a matrícula 

n. 440693-1, desde que a suspensão dos serviços se refira à fatura em 

discussão (novembro de 2017). Em caso de descumprimento da presente, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova ante a hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). 

As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003163-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003163-35.2018.8.11.0041 

AUTOR: RONILDO SOARES DOS SANTOS RÉU: KADRI COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Ronildo 

Soares dos Santos ajuizou a presente Ação Indenizatória de Danos 

Materiais e Morais em face de Kadri Com. De Eletrônicos LTDA e Motorola 

Indústria LTDA, todos qualificados na inicial. O Requerente relata que 

adquiriu no dia 29/11/2016, junto a requerida Kadri, o aparelho telefônico 

Motorola Moto G 4 Plus 32 GB, todavia, com menos de dois meses de uso, 

em fevereiro de 2017, o aparelho apresentou defeito de fabricação. Alega 

que tentou solucionar o impasse na assistência técnica autorizada, Moto 

Care, mas não logrou êxito no intento. Requereu, em sede de antecipação 

de tutela, que as Requeridas substituam o aparelho telefônico ou devolvam 

o valor desembolsado. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve’’ ou “menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Na hipótese em exame, entendo que não restou 

demonstrado a probabilidade do direito para deferimento da tutela 

pleiteada, pois não há nos autos, ao menos neste momento processual, 

nenhum documento que demonstre o defeito na fabricação do veículo. Ou 

seja, há dúvidas quanto a causa do sinistro noticiado na inicial, 

demandando a necessária instrução para solução da controvérsia. Não 

havendo o juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade, a medida 

de urgência é de ser rejeitada. Neste termos decidiu recentemente o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIAS NÃO 

DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

-PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - MÉRITO - PRETENSÃO DE ENTREGA 

DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE 

URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se tratem de matéria de 

ordem pública, não são suscetíveis de apreciação as questões não 

analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Para a 

concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos 

requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais 

sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, o que não se constatou nos autos, 

visto que os fatos alegados demandam a necessária instrução. (AI 

146132/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017). Além disso, não vislumbro o alegado perigo de dano, pois o 

defeito no aparelho telefônico foi constatado em fevereiro de 2017, ou 

seja, há 01 (um) ano, mas apenas neste momento vem o Autor buscar a 

substituição do mesmo ou restituição do valor desembolsado na aquisição 

do bem. Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
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regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, em função da hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas nos 

autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 04 de junho de 2018, às 09:30 horas a ser realizada 

na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se as 

Requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo 

Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). 

Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037576-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES COELHO SILVA NETO (RÉU)

ELIETE SOARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037576-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO RÉU: ULISSES COELHO 

SILVA NETO, ELIETE SOARES DA SILVA Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 04 de junho de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003420-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Gisele Pereira Cardoso ajuizou a presente Ação de Despejo 

por falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual com pedido de Liminar em 

face de Guilherme Augusto Faccenda Guimarães Santos, ambos 

qualificados nos autos. A autora objetiva reaver o imóvel residencial 

localizado na Rua Cel. João Lourenço de Figueiredo, Bairro Jardim 

Tropical, nesta Capital, locado para o Requerido, motivado pela falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos, cumulando o pedido com tutela 

de urgência. Relata que o locatário deixou de pagar os aluguéis devidos e 

os encargos locatícios conforme avençado, bem como, não desocupou o 

imóvel após o prazo da locação, encontrando-se em mora, totalizando o 

valor de R$24.443,97 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três 

reais e noventa e sete centavos). Por fim, afirma que não restam 

alternativas senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a 

cobrança de alugueres com pedido de tutela de urgência. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A Tutela de 

urgência pleiteada deve ser deferida, vez que preenche os requisitos do 

art. 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil aliado ao que 

determina a Lei 8245/91. Como se sabe, com as novas alterações 

advindas com o Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de urgência, como 

no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: 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 assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, veio com a inicial 

prova inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

ID 11773496), no qual se percebe as características alegadas na exordial. 

Ademais, note-se que a autora traz notificou extrajudicialmente o 

Requerido para desocupar o imóvel ao término do prazo da locação, bem 

como que apresentasse os comprovantes de pagamento do IPTU e 

energia elétrica (ID 11773511 e ID 11773516. Desta maneira, resta 

presente a probabilidade do direito da autora, verificando-se de plano que 

a qualquer tempo o Requerido poderá retornar ao imóvel por ordem judicial, 

arcando neste caso a Autora com as despesas e prejuízos eventualmente 

suportados pelo réu, de modo que fácil e integralmente reversível a tutela 

de urgência perseguida pela Autora, não havendo o que se falar em 

perigo da irreversibilidade da medida. O perigo de dano também está 

presente, pois o inadimplemento ou a mora pelo não pagamento dos 

alugueis e acessórios da locação, traz com certeza consequências a 

autora, máxime observamos o montante do débito pendente. Por fim, 

verifico que o contrato de locação firmado entre as partes está 

desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 8245/91, assim 

sendo, o caso em análise preenche os requisitos exigidos por Lei, de 

modo que o deferimento da tutela de urgência é medida adequada ao 

caso, desde que a autora preste caução no valor de três meses de 

aluguel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. 

FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. LIMINAR CONCEDIDA. 

MANUTENÇÃO. Na ação de despejo de imóvel residencial, fundada na 

falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, 

poderá ser concedida inaldita altera pars, desde que: a) seja prestada 

caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) 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, consoante dispõe o art. 59, § 1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. No caso concreto, foram preenchidos os requisitos da lei 

especial, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Ademais, tendo 

a locatária intenção de evitar a rescisão do contrato da locação e elidir a 

liminar de desocupação, poderá dentro dos 15 dias, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo Nº 70060223401, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - 

AGV: 70060223401 RS , Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/06/2014). Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída do Requerido do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Em contrapartida, em 

observância ao art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, fixo em 03 (três) meses 

de aluguel o valor da caução que deverá ser depositada em Juízo pela 
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Autora, como condição sine qua non para a execução da medida judicial 

do despejo antecipado. Recolhida a caução na forma de depósito judicial 

na conta única vinculada a este feito, expeça-se imediatamente o 

mandado para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Cite-se a parte 

requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1037755-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037755-42.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038446-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIDES MATEUS DE MORAIS (AUTOR)

MARIA VICENTE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

MARCIO IVAN INGLEZ (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038446-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALCEBIDES MATEUS DE MORAIS, MARIA VICENTE DE MORAIS 

RÉU: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, MARCIO IVAN 

INGLEZ Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de item “b” da inicial, 

para apresentação dos exames médicos como raio X e outros 

documentos que são impossíveis de serem juntados no sistema PJE, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujos documentos deverão permanecer em 

pasta própria na Secretaria deste Juízo. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho de 2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003953-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA ROBLES DA SILVA (RÉU)

ADEMIR PAULINO DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA (RÉU)

ODETE VANDE KERHKROFF (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c cobrança de alugueis e Pedido de tutela de urgência em face 

de CLÁUDIA MARIA VITÓRIA LOUREIRO DA CUNHA, ADEMIR PAULINO DA 

SILVA, HELENA MARIA ROBLES DA SILVA e ODETE VANDE KERHKOFF, 

todos já qualificados nos autos, através da qual objetiva reaver o imóvel 

residencial localizado na Av. José Rodrigues do Prado, n. 1120, 1º andar, 

Edifício Maison Esther, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, locado para a 

primeira Requerida, motivado pela falta de pagamento do aluguel e 

acessórios da locação. Relata a autora, que a locatária, ora primeira 

Requerida, se encontra sem pagar aluguéis, taxas condominiais, bem 

como o IPTU/2017 do imóvel, totalizando o valor de R$ 66.528,83 

(sessenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e três 

centavos), encontrando-se em mora. Salienta ainda na inicial, que os 

demais Requeridos figuram como fiadores do Contrato de Locação firmado 

com a primeira Requerida. Por fim, afirma que não restam alternativas 

senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a cobrança de 

alugueis com pedido de tutela de urgência. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatei o necessário. Decido. A Tutela de urgência pleiteada 

deve ser indeferida, vez que não preenche os requisitos do art. 300 e 

seus parágrafos do novo Código de Processo Civil aliado ao que 

determina a Lei 8245/91. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo Código de 

Processo Civil, o qual transcrevo: 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 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Feitas as 

necessárias ponderações, no caso em exame, veio com a inicial prova 

inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

contido em ID 11842175), no qual se percebe as características alegadas 

na exordial. Por outro lado, verifico que o contrato de locação firmado 

entre as partes está provido de uma das garantias previstas no art. 37 da 

Lei 8245/91 (cláusula 11ª do contrato), assim sendo, o caso em análise 

não preenche os requisitos exigidos por Lei. A Lei 8245/91 relaciona as 

hipóteses para a concessão de liminar para desocupação do imóvel 
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locado, vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, 

as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído 

pela Lei nº 12.112, de 2009). (Grifei) Desta feita, conforme se verifica dos 

dispositivos acima citados, o Requerente baseia a presente ação de 

despejo na falta de pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, 

todavia, ao analisar o contrato de locação entabulado entre as partes, 

verifico que o mesmo esta garantido por uma modalidade prevista no 

inciso II, do art. 37 da Lei 8245/91, e, diante disso não preenchem os 

requisitos exigidos em Lei para o deferimento do despejo da parte 

contrária. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL URBANO - LIMINAR 

DE DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – REQUISITO 

INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91. Não prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é 

medida que se impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve restar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC. 

(AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016). REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/91 - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A fiança prestada em contrato de locação impede o imediato 

decreto de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91). (AgR 

24462/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA DE USO 

COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS 

DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE GARANTIA 

(FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios. (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014). Portanto, devido à existência de uma das 

garantias previstas no citado art. 37 da Lei das Locações, não é possível 

a concessão da liminar de despejo pretendida. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência reivindicada. Em que pese à entrada em vigor 

do Código de Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não 

há que se falar na designação prevista no artigo 334 do referido Código, 

posto o que dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Portanto, cite-se a parte 

requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004341-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004341-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA RÉU: ENERGISA S/A Vistos etc. 

Douglas Almeida da Silva ajuizou a presente Ação Revisional c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Rede Energisa S/A, 

ambos qualificados. O Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1177211-8 e proceda a 

exclusão de seu nome do rol dos órgãos de inadimplentes, sob o 

argumento de que as faturas referentes aos meses de setembro de 2017 

a janeiro de 2018 são abusivas. Afirma que sua média de consumo de 

energia elétrica é baixa, todavia, a Requerida tem emitido faturas em 

valores exorbitantes. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

como na espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a inicial (id n. 11904304) que demonstram que 

o consumo da residência do Autor raramente superava 230 Kw, todavia, 

as faturas em discussão (setembro de 2017 a janeiro de 2018) 

encontram-se com consumo que superam até 600Kw, fazendo presumir 

suposta irregularidade nas medições. Por sua vez, receber a notícia de 

corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente 

e sua família, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, 

caracterizando o perigo de dano. Ainda mais, porque a demanda versa 

acerca de serviço de energia elétrica, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a 

qualquer tempo a presente decisum poderá ser modificada por este Juízo, 

inexistindo prejuízos à parte Requerida, haja vista o retorno ao status quo 

ante. Por consequência, tendo em vista que a negativação do nome do 

Autor ocorreu por dívida referente a fatura em discussão (id n. 

11904274), entendo que a Requerida deverá promover a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora de n. 6/1177211-8, desde que se refira às 

faturas dos meses de setembro de 2017 a janeiro de 2018, e proceda a 

exclusão do nome do Requerente do rol dos órgãos de restrição ao 

crédito, este no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária de R$ 100,00 
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(cem reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite máximo 

de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho 

de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o caso 

requer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036694-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D BORBA FERREIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marli de Fátima Pelissari ajuizou a presente Ação de Rescisão 

Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de D. Borba Ferreira ME (Engevidros Alumínio 

e Inox), ambos qualificados nos autos. A requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, que seja determinado a devolução por parte da 

Requerida, dos cheques números 696508, 696509, 696510 e 969511, 

todos com o mesmo valor de R$5.592,43 (cinco mil quinhentos e noventa e 

dois reais e quarenta e três centavos), já sustados junto a sua instituição 

bancária. Com a inicial vieram documentos. Emenda a inicial em ID 

11547977. Relatado o necessário, decido. De início, recebo a emenda da 

inicial contida em ID 11547977. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo Contrato de 

Compra e Venda firmado entre as partes (ID 10963831), pelas fotografias 

juntadas na inicial (ID 10963846, 10963863, 10963981, 10963944 e 

10990687), pelo Boletim de Ocorrência (ID 10990828) e pelos documentos 

contidos em ID 10990857, os quais, a princípio, demonstram o 

argumentado na inicial. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se 

respaldo no eminente prejuízo que o Requerente possa vir a sofrer com a 

espera da tramitação do feito até a prolação da sentença, podendo, 

inclusive, ser extraviado ou repassado a terceiros, as cártulas que estão 

em poder da empresa Requerida. De igual modo, não verifico perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à requerida Sendo assim, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário. Ante o 

exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

empresa Requerida proceda a devolução dos cheques de número 696508, 

696509, 696510 e 969511, todos com o valor de R$5.592,43 (cinco mil 

quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), emitidos 

pela Requerente, na secretaria deste juízo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), até o limite de 10 (dez) dias. No que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte 

Requerida. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Sala 01 da Central de Concliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a parte requerida via Oficial de Justiça, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado 

que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Registro que o mandado de 

citação deverá conter os três endereços informados na inicial. 

Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Por fim, determino que a 

parte Requerente comprove o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002417-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Douglas Gonçalves de Miranda ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Claro S/A, ambos qualificados na inicial. O requerente pretende, em 

sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de que a inscrição 

creditícia é indevida, pois não possui relação comercial com a requerida. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 
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antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome da requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 11618019) e Boletim de Ocorrência (id n. 11618021), 

bem como, na afirmação do autor de que desconhece a dívida cobrada e a 

assinatura oposta no contrato fornecido pela empresa Requerida (Id n. 

11618022). O perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si 

só, acarreta prejuízos ao requerente, restando comprovado, sem dúvida 

alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo esta 

poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não 

causará danos ao requerido. Logo, pelas provas carreadas aos autos, 

nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a imediata retirada do 

nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao crédito quando este 

contesta, completamente, a relação jurídica subjacente à negativação tida 

por indevida, pois praticamente impossível a produção de prova negativa 

por parte dele, reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, 

ainda, porque, do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso 

processual, as consequências deletérias inerentes aos registros 

negativos constantes nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é 

cediço, atinge, em cheio, direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do 

art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, 

VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como que a Requerida se abstenha de 

negativar o nome do autor com relação a outros débitos relacionados ao 

contrato discutido nos autos. Em caso de descumprimento, fixo multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de junho 

de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002447-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY BORGES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rudney Borges Farias ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados na inicial. A inicial 

veio acompanhada de documentos. A parte Autora pugna pela desistência 

do feito e, por consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. 

Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente (id n. 11644726) e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, pois defiro a assistência 

judiciária gratuita ao Autor. Deixo de fixar honorários advocatícios, em 

razão da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034491-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0020079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Igor Yssao Moreira Yamamura ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Zurich Brasil Seguros S/A, ambos já qualificados na inicial. Com a inicial 

vieram os documentos. A parte Requerente foi intimada para emendar a 

inicial, todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

sem manifestação. Relatado o necessário, decido. Preconiza o artigo 321 

do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a Requerente a emendasse, porém, 

conforme atesta a certidão de ID 11314775, a parte autora permaneceu 

inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no 

artigo supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, 

por consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária 

ao caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a 

intimação pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no 

caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 89 de 320



485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito, em razão do indeferimento da 

petição inicial. Defiro a gratuidade judicial em favor do Requerente, por 

consequência, deixo de condená-lo em custas e despesas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em virtude da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035356-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS MALAGUTTI VIEIRA OAB - SP284646 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Antonio da Silva Vieira ajuizou a presente Ação de Execução 

Extrajudicial em face de Cleidiane Rodrigues de Miranda – ME e Cleidiane 

Rodrigues de Miranda, todos qualificados nos autos. Vem a parte 

Exequente pugnando pela desistência da ação e, por consequência, sua 

extinção. Relatado o necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Exequente (id n. 11174948) e, por consequência, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

Exequente em custas e despesas processuais remanescentes, caso 

houver. Sem honorários, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018634-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018634-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDIMAR XAVIER DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Edmar Xavier de Castro ajuizou a 

presente Ação de Cobrança em desfavor de Porto Seguros Cia de 

Seguros, ambos já qualificados na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. A parte Requerente foi intimada para emendar a inicial, 

todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

manifestação. Relatado o necessário, decido. Preconiza o artigo 321 do 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que o Requerente a emendasse (ID 

8773925), porém, conforme atesta a certidão de ID 11315318, a parte 

autora permaneceu inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da 

diligência, com base no artigo supracitado, em seu parágrafo único, o 

indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção do feito, é a 

medida adequada e necessária ao caso em questão. Consigne-se, por fim, 

que é desnecessário a intimação pessoal da parte requerente para 

emendar a inicial, como no caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO 

O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À 

CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser 

anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou erro de cálculo 

de sentença anterior, mas fundamento de sentença anteriormente 

proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. Anulação de 

ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. 

Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, verificando o Juiz que 

a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis à 

demonstração dos fatos alegados, "determinará que o autor a emende, ou 

complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. 

Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do Código de 

Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista no inciso I 

do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o 

que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega provimento. 

(TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do 

exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso 

IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito, em razão do 

indeferimento da petição inicial. Defiro a gratuidade judicial em favor do 

Requerente, por consequência, deixo de condená-lo em custas e 

despesas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em 

virtude da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006371-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KLOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rafael Klock ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos. A parte Requerida foi devidamente citada em ID 6750153. 

Realizada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera (ID 

9107048). Todavia, a parte autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Intimada a parte Requerida para se 

manifestar acerca do pedido de desistência da ação, a referida parte de 

manteve silente (ID 11316231). Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte requerente 

(ID 9226876) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

sem julgamento do mérito. Sem custas, dado à Assistência Judiciária 

Gratuita. Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024480-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR (AUTOR)

JULIANA ARAUJO ANDREATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luiz Carlos Martins da Cunha Junior e Juliana Araújo Andreato 

ajuizaram a presente Ação de Cobrança de Devolução dos Valores Pagos 

c/c Nulidade das Cláusulas Contratuais em desfavor de Plaenge 

Empreendimentos Ltda, ambos já qualificados nos autos. Com a inicial 
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vieram documentos. A parte requerente foi intimada para emendar a inicial, 

todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

manifestação. Relatado o necessário, decido. Preconiza o artigo 321 do 

novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que o Requerente a emendasse, porém, 

conforme atesta a certidão de ID 11317362, a parte autora permaneceu 

inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no 

artigo supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, 

por consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária 

ao caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a 

intimação pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no 

caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Defiro o pedido de 

justiça gratuita em favor do Requerente, por consequência, deixo de 

condená-lo em custas e despesas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029428-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rosangela Souza ME ajuizou a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais em desfavor de Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, ambos já qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos. A parte requerente foi intimada para emendar a inicial, 

todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

manifestação. Relatado o necessário, decido. Preconiza o artigo 321 do 

novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que o Requerente a emendasse, porém, 

conforme atesta a certidão de ID 11317579, a parte autora permaneceu 

inerte. Sendo assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no 

artigo supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, 

por consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária 

ao caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a 

intimação pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no 

caso presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do 

mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Condeno a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais, por outro lado, deixo 

de arbitrar honorários advocatícios, em virtude da ausência de 

manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029369-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FUSARI BENTO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Fernando Fusari Bento de Lima ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S/A, 

ambos já qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. A parte 

requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, permaneceu inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário, decido. Preconiza o artigo 321 do novo Código de Processo 

Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em 

exame, este Juízo, observando que a exordial apresenta defeitos, 

determinou que o Requerente a emendasse, porém, conforme atesta a 

certidão de ID 11317751, a parte autora permaneceu inerte. Sendo assim, 

diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo supracitado, 

em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por consequência, a 

extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao caso em questão. 

Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação pessoal da parte 

requerente para emendar a inicial, como no caso presente, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ANULADA 

PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE 

ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 

1. Deve ser anulada a sentença que não corrige inexatidão material ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 91 de 320



erro de cálculo de sentença anterior, mas fundamento de sentença 

anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, do Código de Processo Civil. 2. 

Anulação de ofício da segunda sentença. Apelação, dela interposta, 

prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, 

verificando o Juiz que a petição inicial não contém os documentos 

imprescindíveis à demonstração dos fatos alegados, "determinará que o 

autor a emende, ou complete, no prazo de dez (10) dias", sob pena de 

indeferimento. 3. Embora extinto o processo nos termos do art. 267, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese é de indeferimento da inicial, prevista 

no inciso I do referido dispositivo legal c/c art. 284, parágrafo único, e art. 

295, I, o que dispensa intimação pessoal. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 2001.33.00.021361-0, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de 

Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2009 

e-DJF1 p.487). Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito, em razão do indeferimento da 

petição inicial. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, por outro lado, deixo de arbitrar honorários advocatícios, em 

virtude da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032742-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, onde a parte 

requerente vem aos autos emendar o pedido, anexando documentos para 

demonstração da quitação do imóvel que pretende adjudicar. Isto posto, 

defiro o pedido formulado pelo requerente no Identificador nº 10767988, 

para emenda da inicial. Para cumprimento do 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: 1004445-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

LUCIENE MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR)

EMERSON DE ARAUJO CONCEICAO (AUTOR)

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

RITA DE SOUZA (AUTOR)

ANA ROSALIA NUNES LEMES (AUTOR)

RITA MOURA DA SILVA MARIANO (AUTOR)

SAULO ANANIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

SONIA MARIA ANJOS FERREIRA (AUTOR)

JOAO MAIA PINHEIRO (AUTOR)

LUIZA VIRGILIA RODRGUES PEREIRA (AUTOR)

MARIA VERALUCIA ALVES PINHEIRO (AUTOR)

CLAYTON MARIANO DA SILVA (AUTOR)

IDELICE FLORA DE JESUS (AUTOR)

FRANCISCO MOREIRA FERREIRA (AUTOR)

VALDINEIA COSTA MACEDO (AUTOR)

ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA (AUTOR)

CARMINDA FRANCISCA OLIVEIRA (AUTOR)

ODILIO TAQUES DA SILVA (AUTOR)

ALMI DE SOUZA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, que 

o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, VI do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, os requerentes formulam pedido 

de gratuidade da Justiça, alegando não terem condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de fazer prova 

nos autos da alegada carência econômica. A jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado entende que, sem a comprovação nos autos do estado 

de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve ser 

imposto. Dessa forma, fundamentado na disposição contida no artigo 99, § 

2º do CPC, intimem-se os requerentes, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendarem o pedido inicial, trazendo para os 

autos o comprovante de renda (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), de forma a demonstrar que fazem jus ao 

benefício requerido, ou ainda, para no mesmo prazo recolherem as custas 

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

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial, 

conforme dispõe o artigo 290, parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004542-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN DA SILVEIRA VINHAIS (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, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento hábil 

de comprovação de renda, para analise do pedido. No caso, tratando-se o 

requerente de pessoa autônoma, o documento hábil para comprovação da 

alegada carência econômica seria a última Declaração de Imposto de 

Renda, não a CTPS, anexada nos autos. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, anexando no feito o comprovante de Renda, acima citado, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004573-31.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-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, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (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, 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: 1004590-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON JULIO LINHARES (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, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (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, 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: 1004596-74.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de 

gratuidade da justiça, interposta por pessoa Física e Jurídica, sob a 

alegação de não possuir condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. É pacifico o entendimento jurisprudencial que o pedido de 

gratuidade formulado por pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em 

nos casos que existam nos autos, provas inequívocas suficientes sobre a 

dificuldade financeira enfrentada pela empresa requerente. Incidência da 

Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus 

ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. No caso em tela, em que pesem as alegações apresentadas 

pelo requerente, verifica-se dos autos que os documentos carreados pelo 

requerente não são eficazes para demonstrar de forma cabal a alegada 

dificuldade financeira enfrentada. Ante ao exposto, não havendo 

demonstração convincente nos autos, de que o recolhimento das custas 

trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou à manutenção de suas 

atividades, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se o requerente, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001931-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FANTI PEREIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Apensem estes Autos de Embargos à AÇÃO DE EXECUÇÃO 

indicada no pedido inicial, certificando-se sua tempestividade, conforme 

preconiza o artigo 915 do CPC. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se o Embargante. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032462-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNILSON PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 93 de 320



Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029998-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ARISTIDES CORREA DE CAMPOS (RÉU)

OLIMPIA ANA CORREA DE CAMPOS (RÉU)

EDIVALDO JUVENAL CORREA DE CAMPOS (RÉU)

MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM (RÉU)

ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS (RÉU)

LEANDRO SANTANA MARIM (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Usucapião a requerente vem aos autos trazer 

informações e anexar documentos para emenda do pedido. Dessa forma, 

defiro o pedido formulado no Identificador nº 10551005, para emenda da 

inicial, e presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada pela requerente nos autos, concedo-lhe os benefícios da 

Gratuidade da justiça, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, 

até que se prove, o contrário das informações consignadas. 

Fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(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(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). Não havendo acordo, intimem-se a 

Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 

do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais interessados, 

observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III do CPC, deixo 

de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por 

edital, por ser medida desnecessária. Notifique-se o Ministério Público. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038558-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPER HADDAD NETO (RÉU)

JORGE JOSE HADDAD (RÉU)

HADDAD PARK HOTEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde o requerente vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda do 

pedido. Dessa forma, defiro o pedido formulado no Id nº 11729215, para 

emenda da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (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(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). Cientifique-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) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033220-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (AUTOR)

RAFAELA ALVES DE FARIA (AUTOR)

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA (AUTOR)

THAIS EDUARDA ALVES DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança os requerentes vem aos autos trazer 

informações e anexar documentos, para emenda do pedido. Recebo o 

pedido formulado no Id nº 10573110 e seguintes, para emenda da inicial, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo aos 

requerentes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, até que se 

provem o contrario. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente 

no Sitio do TJ/MT (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(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). Cientifique-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) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente vem aos autos 

prestar informações em relação a seus rendimentos, para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários e 

presumindo como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos 

termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, recebo o pedido 

formulado no Id 10361298, para emenda da inicial, concedendo a parte 

requerente a Gratuidade da Justiça. Seguindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, designo o dia 27 de Fevereiro de 2018, as 11h:00mn, 
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para realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo 

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

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

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) 

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

334, e 335 do Código de Processo Civil. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente vem aos autos 

prestar informações em relação a seus rendimentos, para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários e 

presumindo como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos 

termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, recebo o pedido 

formulado no Id 10362379, para emenda da inicial, concedendo a parte 

requerente a Gratuidade da Justiça. Seguindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, designo o dia 27 de Fevereiro de 2018, as 11h:00mn, 

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

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

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

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) 

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

334, e 335 do Código de Processo Civil. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031375-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBERSON FONSECA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente vem aos autos 

prestar informações em relação a seus rendimentos, para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários e 

presumindo como verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos 

termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, recebo o pedido 

formulado no Id 10361298, para emenda da inicial, concedendo a parte 

requerente a Gratuidade da Justiça. Cumprindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (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(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). Cientifique-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) Expeça-se o 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029209-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIER MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029209-95.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036388-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA REVELLES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA GODOI BATISTEL OAB - PR79225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036388-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: DEISE 

REGINA REVELLES PEREIRA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

W Vistos em Correição. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Como é 

cediço, 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. Destarte, 

compulsando os autos, observa-se que, na r. sentença, não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da parte ora 

exequente, assim como que o presente feito foi instruído, apenas, com 

cópia de imagens da tela de email (prints de acesso) e da sentença 

proferida na ACP supracitada. Ocorre que, para que haja a execução de 

sentença, nos termos dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil, faz-se necessário a existência de uma sentença condenatória para 

pagamento de uma quantia líquida 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 liquidação de 

sentença. Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença 

prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais 

homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos 

beneficiários, havendo necessidade de prévia liquidação de sentença 

proferida na ação coletiva para apuração do an debeatur e do quantum 

debeatur. Assim sendo, considerando que a liquidez da obrigação é 

pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 
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parte exequente para que emende a petição inicial, como fito de adequar 

os fundamentos jurídicos e os pedidos da exordial ao procedimento de 

liquidação de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026391-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA LOSS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que os documentos 

contidos nos autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da 

parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a parte autora investiu junto à requerida valor considerável, 

inclusive superior às custas processuais, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia dos três últimos comprovantes de rendimento e/ou de outros 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Outrossim, Atendidas 

as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1022322-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALCY DIVINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que os documentos 

contidos nos autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da 

parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 
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desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a parte autora investiu junto à requerida valor considerável, 

inclusive superior às custas processuais, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia dos três últimos comprovantes de rendimento e/ou de outros 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Outrossim, Atendidas 

as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022856-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022856-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL W Vistos em Correição. Verifica-se que a parte 

autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. Entretanto, compulsando os autos, constata-se que 

os documentos contidos nos autos contradizem a alegada situação de 

hipossuficiência da parte autora. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código 

de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 
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Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois conforme ressai dos autos, a parte 

autora se qualificou como advogada e não apresentou nenhum documento 

hábil a comprovar a sua atual renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Outrossim, Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 

98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001031-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA RIBEIRO MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001031-05.2018.8.11.0041 AUTOR: MARLY 

FERREIRA RIBEIRO MAYER RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos 

em Correição. Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe 

significativas alterações às medidas cautelares e aos procedimentos 

especiais. Em relação à exibição de documentos, o antigo Código de 

Processo Civil previa a possibilidade de exibição incidental no curso do 

processo principal (artigos 355 e seguintes, CPC/1973), ou em 

procedimento cautelar preparatório (artigos 844 e 845, CPC/1973). Com o 

Código de Processo Civil de 2015, o procedimento da exibição incidental 

de documento foi mantido (artigos 396 a 404), contudo, não ocorreu 

previsão expressa de procedimento cautelar de exibição de documento, 

tal como previa o CPC/1973. Assim sendo, entendo que, com a extinção do 

antigo procedimento cautelar, a pretensão voltada exclusivamente à 

exibição de documentos deve ser tratada como uma ação de obrigação de 

fazer ou ser buscada por meio do procedimento específico da produção 

antecipada de provas (art. 381 e seguintes, CPC/2015). Isso porque, a 

exibição fundamentada pelos arts. 396 e ss. do CPC/2015 serve somente 

para fundamentar a exibição incidental de documentos, ou seja, somente é 

cabível em um processo em curso, onde se faça necessário a exibição de 

documento que servirá como prova nos autos. Ademais, a fim de elucidar 

o não cabimento de ação fundada nos arts. 396 e ss. do atual CPC, 

ressalto o fato de ser impossível, na ação autônoma de exibição de 

documentos, a aplicação da pena do art. 400, inciso I, do referido Diploma 

Processual. Destarte, tal pena somente poderia ser aplicada em ação que 

tenha como base probatória os documentos requeridos e não exibidos, e 

não em uma ação que tenha como única e exclusiva finalidade a exibição 

do documento. Sobre o tema, pertinente o entendimento de José Miguel 

Garcia Medina: “(...) a exibição de documento ou coisa também pode ser 

pedida em ação autônoma (ação exibitória) voltada exclusivamente à 

exibição documento ou da coisa, ajuizada por uma parte contra a outra, 

muitas vezes antes de ação em que se discutirá o fato objeto de prova, 

mas, também, com o intuito de apenas ver a coisa ou o documento 

exibidos, com o intuito de satisfazer direito material à exibição, constante 

de lei ou de contrato (aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do 

CPC/2015, já que exibir é fazer).”[1] Ante o exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, adequando os seus 

fundamentos e pedidos à ação obrigação de fazer ou ao procedimento 

específico da produção antecipada de provas. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novo Código de Processo Civil 

Comentado, José Miguel Garcia Medina, 3ª edição, São Paulo, Ed. RT, 

2015, p. 419)

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024202-25.2017.8.11.0041 AUTOR: REGINA DA 

SILVA FERREIRA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 
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possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor em que 

pese tenha se qualificado como autônoma, não há nos autos documentos 

hábeis para aferir sua renda, situação que obsta, neste primeiro momento, 

o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, é 

claramente visível que a declaração de hipossuficiência não foi assinada 

pela parte autora, mas sim objeto de colagem de assinaturas, mediante 

sobreposição de imagem através de recursos informáticos. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Outrossim, considerando que a procuração presente no movimento Id nº 

9309892 também não foi assinada pela parte autora, sendo nítido que a 

imagem de sua assinatura foi sobreposta no referido documento, deverá a 

parte autora, no mesmo prazo supra, regularizar a representação 

processual, sob pena de extinção, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido 

o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033049-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: VANDERLEY DA SILVA PEREIRA AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

ajuizada por Banco J. Safra S/A em desfavor de Vanderly da Silva 

Pereira. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

pretende promover a busca e apreensão de automóvel em razão de 

inadimplência do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência 

para processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

alienação fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente 

bancária. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – 

MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE.“É cediço que a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição 

financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza 

bancária da matéria debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 

68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a 

matéria discutida nos autos, DECLINO da competência para 

processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 

64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Vara Especializadas em 

Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1027101-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027101-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CHRISTIANNO ROLIM CARTAXO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 
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S/A W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor 

de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 
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contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038797-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARDINEI ANTONIO CERILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000228-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 101 de 320



Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026789-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da 

sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032467-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

AUZENI BATISTA DE ARAUJO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032467-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALTER 

GONCALVES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos em 

Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014632-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014632-15.2017.8.11.0041 AUTOR: ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. AT Vistos em Correição. Em que pese a 

parte autora tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de 

conciliação (Id nº 7984475), nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tal ato somente não será realizado quando as 

ambas as partes manifestarem, expressamente, o desinteresse na 

composição. Considerando que parte requerida não manifestou 

desinteresse e, ainda, considerando que a presente ação versa sobre 

direitos disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos 

deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu 

dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

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

CITE-SE a parte requerida 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. Tendo em 

vista que a parte autora já informou seu desinteresse na composição 

consensual, em caso de manifestação de desinteresse também da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004625-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Compulsando 

os documentos carreados, verifica-se que a parte autora deixou de juntar 

o ato constitutivo da empresa. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a 

juntada do documento supracitado, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 
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Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029150-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE VELOSO SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029150-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAURIANE 

VELOSO SILVA DE MELO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A W 

Vistos. Considerando que a procuração presente no movimento Id nº 

9945478 nitidamente não foi assinada pela parte autora, sendo evidente 

que a imagem de sua assinatura foi sobreposta no referido documento, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação processual, sob pena de extinção, nos termos do artigo 76, 

§ 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000613-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (AUTOR)

CARLA REITA FARIA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLE DIJON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000613-67.2018.8.11.0041 AUTOR: VITOR CARLOS 

DE SOUZA VIEIRA, CARLA REITA FARIA LEAL RÉU: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO VILLE DIJON AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Abusividade de Cobrança de Taxa Condominial c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Vitor Carlos de Souza Vieira e Carta Reita Faria Leal em desfavor de 

Condomínio do Edífício Ville Dijon, todos qualificados no autos. Alegam os 

requerentes que residem e são proprietários dos dois apartamentos tipo 

cobertura do condomínio requerido, sendo o primeiro requerente 

proprietário do apartamento nº 1402 e a segunda requerente proprietária 

do apartamento nº 1401. Sustentam que o edifício é composto por 28 

(vinte e oito) apartamentos, sendo 02 (dois) do tipo cobertura. Aduzem 

que, sem justa razão, arcam com a taxa de condomínio no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), enquanto os demais condôminos 

pagam o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Narram que, na 

convenção do condomínio, não há qualquer substrato para a cobrança 

diferenciada entre os condôminos que moram no edifício requerido. 

Afirmam que, em razão da cobrança superior sem justo motivo, 

requereram ao síndico, aos 10.10.2016, uma convocação de assembléia 

condominial para apreciação do pedido de adequação do valor da taxa 

condominial. Assim, caso aprovado o pedido, haveria o rateio das 

despesas, de forma igualitária, entre todos os condôminos. Informam que, 

aos 14.02.2017, ocorreu a assembélia geral extraordinária, oportunidade 

em que foi rejeitada pela maioria dos condôminos a proposta de 

readequação dos valores da taxa condominial. Por essa razão, pugnam, 

pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que o 

condomínio requerido refaça os cálculos mensais, de modo a permitir que 

os autores passem a pagar taxa de condomínio do mesmo valor que a dos 

demais condôminos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

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

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

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

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

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

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

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

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

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

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

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

deferimento. Com efeito, entendo que não restou demonstrada, ao menos 

neste momento, a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, 

analisando detidamente a convenção do condomínio requerido, 

notadamente seu art. 37, percebe-se que a redação do referido 

dispositivo provoca dúbia interpretação. Da leitura do artigo supracitado, 

não há como afirmar se as despesas serão ratedadas na proporção das 

28 (vinte e oito) unidades integrantes do condomínio ou se serão rateadas 

na proporção da fração ideal de cada uma das 28 (vinte oito) unidades 

integrantes do condomínio. Neste cenário de dúvida, torna-se imperiosa a 

aplicação do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, que aduz que são deveres 

do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporação 

das suas frações ideias. Vejamos: “Art. 1.336. São deveres do 

condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção 

das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;” 

Ademais, corrobora, ainda, a aplicação desse dispositivo legal o fato de 

que, realizada assembleia geral aos 14.02.2017, justamente para discutir 

acerca da readequação da taxa condominial, a proposta de alteração não 

foi aprovada, permanecendo a cobrança de forma diferenciada. 

Outrossim, em que pese não haver no objeto da convenção do condomínio 

o tamanho da área de cada apartamento, no requerimento encaminhado ao 

síndico buscando a readequação da taxa condominial, os próprios autores 

reconhecem que a área dos seus apartamentos (cobertura) é maior do 

que a dos demais apartamentos (Id nº 11358021). Há nos autos, ainda, 

informação de que cada cobertura possui três garagens, fato que gera 

mais despesa, como, por exemplo, com iluminação e limpeza. Além disso, 

é induvidoso que, sendo a fração ideal superior a das demais unidades, 

os autores poderão receber em seu apartamento quantidade superior de 

pessoas, impactando na manutenção de elevadores, consumo de energia 

etc. Nesse sentido, em aplicação ao princípio da isonomia, é justificável 

que, aqueles que possuem área diferenciada, sejam tratados de maneira 

diversa daqueles que possuem a mesma área. À propósito, colaciono o 

seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. 

CÁLCULO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO 

CÓDIGO CIVIL E NA CONVENÇÃO DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO 

PREJUDICADO.1. Nos termos do art. 330 do CPC/2015, a concessão de 

tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. In 

casu, objetiva o agravante obter provimento judicial para que a taxa 

condominial referente a apartamento tipo cobertura de sua propriedade 

tenha valor equivalente ao exigido das demais unidades, vedando-se a 

cobrança a maior com fundamento na fração ideal do bem.3. A tese, 

contudo, não tem pertinência, porquanto além da medida encontrar-se em 

consonância com o código civilista, o princípio da isonomia, como sabido, 

determina que os desiguais sejam tratados desigualmente, sendo 

plenamente justificável conferir-se regime diverso ao proprietário de 

apartamento de 312,21m2 do que é dado ao condômino de unidade de 

apenas 112,12m2 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJBA, Classe: 

A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0013584-66.2016.8.05.0000, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, 

Quinta Câmara Cível, Publicado em: 26/10/2016 )” Portanto, entendo 

ausente, aos menos nesta fase, a probabilidade do direito dos autores. Da 

mesma forma, verifico a ausência do pressuposto do perigo de dano, uma 

vez que os autores há tempos vem pagando a taxa condominial de 

maneira diferenciada, sendo uma situação consolidada que afasta a 

urgência do caso concreto. Em relação ao risco ao resultado útil do 

processo, é cediço que os condomínios possuem caixa, fato que garante 

o pagamento de futura condenação em caso de eventual procedência da 

ação. Assim sendo, estando ausente nos autos elementos aptos a 

evidenciarem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota e Silva). 
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Destarte, uma vez ausentes, ao menos neste momento processual, a 

satisfação dos requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela provisória 

de urgência requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se 

requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de abril de 2018, às 12h00min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de 

Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032025-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032025-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS EXECUTADO: DENIS FERNANDO DA 

SILVA W Vistos. Seguem decisões e resultado em anexo. Cuiabá/MT, 27 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026743-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026743-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO JOSE DE GOES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, comprovando sua condição de hipossuficiência 

financeira. Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento na gratuidade da Justiça 

Gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de Setembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010017-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010017-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MULTIBAR 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA 

REQUERIDO: CIELO S.A. V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão 

constante no movimento Id. nº 8197261, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2018, as 10h00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Considerando que a 

citação já restou efetivada (Id. nº 11649728), INTIME-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, inciso I, 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, 22 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015269-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SUNSET BOULEVARD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES OAB - MT18963/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MINORU TSUJII (RÉU)

JULIANA KEIKO MORIMOTO TSUJII (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015269-63.2017.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO SUNSET BOULEVARD RÉU: JULIO MINORU TSUJII, JULIANA 

KEIKO MORIMOTO TSUJII V Vistos em Correição. Ante o teor da certidão 

constante no movimento Id. nº 10078528, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2018, as 09h30min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. Considerando o certificado 

no Id nº 9995058, DEFIRO o pedido constante no Id. nº 10065001, pelo que 

determino a expedição de novo mandando de citação, a ser cumprido por 

hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253, ambos do Código de 

Processo Civil. 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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031512-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031512-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES V Vistos. Com vista dos autos, 

o representante do Ministério Público manifestou-se pela intimação da 

parte autora para o aditamento a petição inicial, a fim de pleitear também, a 

retificação no Registro de Nascimento (Id nº 11028202). Vieram-me os 

autos em conclusão. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

complementar o pedido da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

pleitear também, a retificação no Registro de Nascimento, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 
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D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018770-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRCIA VALOURA VALADAO FREITAS (AUTOR)

NYLTON ROBERTO VALADAO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PEDROSO OAB - 353.908.751-68 (PROCURADOR)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMELINO ALVES NETO (RÉU)

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (RÉU)

ocupantes irrregulares (RÉU)

JANE CORREA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES OAB - 846.149.001-00 

(PROCURADOR)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000192-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

DE BRUM REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessante, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Adilson de Brum 

em desfavor de Expresso Norte Sul Transportes Urbanos Ltda- Ort 

Atacadista Ltda, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que aos 

29.10.2017, por volta das 20h:35min, utilizava de transporte coletivo 

através da empresa requerida, linha Osmar Cabral, nº 10349, quando 

sofreu um solavanco ante a imprudência do condutor do veículo ao passar 

em alta velocidade por uma lombada Sustenta que, com o solavanco, 

sofreu uma forte queda dentro do ônibus que ensejou a ocorrências de 

convulsões. Menciona que, mesmo diante dos gritos dos demais 

passageiros, o condutor do veículo parou apenas quilômetros após o 

evento danoso, local aonde foi acionado o Samu e encaminhado o autor 

ao Pronto Socorro da Capital. Assevera que os exames realizados 

indicaram fratura na coluna lombar, impedindo a sua locomoção. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a custear o tratamento médico completo, bem como o 

pagamento de pensão provisória na quantia de 04 (quatro) salários 

mínimos de modo a garantir o sustento do autor e sua família. 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 

parcial 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, notadamente, pela declaração 

médica, fratura na vértebra lombar, em razão de trauma de veículo, o que 

dá suporte à alegação da parte autora (Id nº 11286131). É cediço que o 

fornecedor de transporte público coletivo possui responsabilidades 

objetiva sobre os danos sofridos pelos usuários, in casu, os danos 

suportados pela parte autora em razão da fratura na lombar. À propósito, 

colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE 

EM TRANSPORTE COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRO – LESÕES 

GRAVES – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PERMANENTE – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM 

RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – LUCRO 

CESSANTE DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As 

empresas concessionárias de serviço público respondem objetivamente 

pelos danos que causar, decorrendo sua responsabilidade do risco da 

exploração dos serviços de transporte. 2. Comprovado o nexo entre as 

lesões graves suportadas pelo passageiro e a má prestação de serviço 

da transportadora, a indenização moral e material é devida. 3. Dano moral 

configurado. 3. Valor indenizatório fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso, moderado e razoável, sem constituir causa de 

enriquecimento indevido. 4. Considerando que as lesões provocadas na 

vítima ensejaram sua incapacidade parcial permanente para o trabalho, 

impõe-se a reparação pelo lucro cessante. 5. A jurisprudência é pacífica 

no sentido de que, incidem, desde a citação, em casos de 

responsabilidade contratual, os juros de mora.(Ap 136798/2015, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016). Deste modo, 

entendo estar presente a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que a não realização dos procedimentos médico 

necessários, compromete sobremaneira o estado de saúde da parte 

autora. 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, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobranças dos valores 

desembolsados com as despesas médicas. Por outro lado, entendo que, 

no caso concreto, o pleito de pensionamento, necessita de dilação 

probatória, não cabendo sua análise em sede de juízo perfunctório. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente o pedido 

de tutela de urgência, o que faço para determinar que a requerida CUSTEIE 

o tratamento médico necessário ao restabelecimento do autor, até ulterior 

deliberação do juízo. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, 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 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 14 de maio de 2018, às 12h:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 3. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

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

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019902-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA OAB - DF37996 (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019902-20.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 11162585, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

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

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

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

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

270, ambos do CPC). Anota-se que, no que se refere ao prazo para 

contestação, observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019902-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA OAB - DF37996 (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019902-20.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 11162585, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

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

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

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

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

270, ambos do CPC). Anota-se que, no que se refere ao prazo para 

contestação, observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito V

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002525-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA ZOLINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC), bem como imprescindíveis ao 

deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e custódia 

da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, cabendo à 

parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do que 

preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1038592-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1027899-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GARCIA HOLPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), em 

decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a 

requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas 

pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1247150/PR, 

sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em ações 

coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, 

a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 
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empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1038587-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038587-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANA 

MARTINS DA COSTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos 

em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois a parte autora 

não está integralmente qualificada na exordial, vez que não restou 

apontada a sua profissão, além de que não existe nos autos documentos 

hábeis a comprovar a sua renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual a sua 

atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018770-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRCIA VALOURA VALADAO FREITAS (AUTOR)

NYLTON ROBERTO VALADAO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PEDROSO OAB - 353.908.751-68 (PROCURADOR)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMELINO ALVES NETO (RÉU)

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (RÉU)

ocupantes irrregulares (RÉU)

JANE CORREA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES OAB - 846.149.001-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018770-25.2017.8.11.0041 AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nylton 

Roberto Valadão Freitas e Tircia Valoura Valadão Freitas em desfavor de 

Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda, Hermelino Alves Neto, Jane 

Correa de Arruda, todos devidamente qualificadas nos autos. Alega os 

requerentes, que aos 24.03.1981, a genitora do primeiro requerente firmou 

compromisso de compra e venda tendo como objeto o imóvel situado no 

Parque Residencial Universitário, lote 11, quadra 04, nesta urbe. 

Sustentam que o preço do imóvel era Cr$ 110.000,00 (cento e dez mil 

cruzeiros), que foram pagos da seguinte forma: Cr$ 40.440,00 (quarenta 

mil e quatrocentos e quarenta cruzeiros) pagos na assinatura do contrato 

e CR$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros) pagos em 

22 (vinte e duas) prestações. Mencionam que, aos 25.01.1983, após o 

término das 22 (vinte e duas) prestações, foi entregue o documento de 

quitação com autorização para escriturar o imóvel. Diz que, aos 

16.08.2002, a genitora do primeiro requerente faleceu e, após, a 

conclusão do inventário, coube ao primeiro requerente, que vem a ser 

casado com a segunda requerente, o imóvel discutido nos autos. 

Assevera que em vistoria no imóvel, os autores constataram a construção 

de um muro, sendo informado de que a construtora requerida teria vendido 

o imóvel a terceiros. Relata que em diligência junto ao cartório, foi 

surpreendido com uma averbação de notificação por edital cobrando o 

valor referente as 22 (vinte e duas) parcelas que agora perfazem o 

montante de R$ 69.435.00 (sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e 

cinco reais). Por fim, aduz, que intimou os requeridos, na pessoa do 

advogado, a fim de que apresentasse as planilhas ou documentos que 

comprovassem dívida, contudo permaneceram inerte. Por essa razão, 

requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a averbação 

desta ação à margem da matrícula do imóvel. 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. Isso porque, infere-se dos autos, a necessidade de dar a 

terceiros o conhecimento acerca da existência desta ação, razão pela 

qual entendo prudente averbar a sua existência. No que tange a 

probabilidade do direito da parte autora, há nos autos documentos que a 

atestam, tais como o que autoriza a genitora do requerente a realizar a 

escrituração do imóvel (Id nº 8167438). Ademais, convém consignar que 

averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade, por si 

só, de inibir a realização de negócios jurídicos, porém, é certo que dará a 

terceiros o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo 

responsabilidades e resguardando direitos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Contrato de financiamento de imóvel. 

Decisão que indeferiu pedido liminar, efetivado com vistas a impedir a 

realização de leilões do imóvel objeto da lide, mas, por outro lado, 

determinou a anotação da existência da ação na matrícula do bem. 

Recurso da casa bancária ré. Pretendido afastamento da ordem de 

averbação no registro imobiliário. Alegada violação ao direito de 

propriedade. Tese rechaçada. Medida acautelatória que encontra respaldo 

no art. 167, inc. I, item 21 e inc. II, item 12, da Lei de registros públicos. 

Finalidade de dar publicidade a eventuais compradores ou interessados no 

imóvel a respeito dos litígios que lhe digam respeito. Ato que não constitui 

óbice ao direito do proprietário de proceder à alienação do bem. Ausência 

de prejuízo ao banco agravado. Precedentes desta corte. Decisão 

mantida. Reclamo conhecido e desprovido. ( TJ/SC,AI 

4013863-19.2017.8.24.0000; Meleiro; Terceira Câmara deDireito Comercial; 

Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; DJSC 18/09/2017; Pag. 134) EMENTA 

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA CUMULADA COM PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE 

NULIDADE DOS ATOS DE EXECUÇÃO QUE CULMINARAM NA 

ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO AUTOR - DETERMINAÇÃO 

DE REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM – 

INEXISTÊNCIA DE INDISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL E DE RESTRIÇÃO AO 

DIREITO DE PROPRIEDADE – PUBLICIDADE NECESSÁRIA PARA QUE 

TERCEIROS POSSAM TOMAR CONHECIMENTO SOBRE A LITIGIOSIDADE 

QUE INCIDE SOBRE O BEM OBJETO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não fere o direito de 

propriedade a anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de 

ação envolvendo o bem objeto da matrícula, pois o registro (artigo 167, I, 

21) ou a averbação (art. 167, II, 12), ambos da Lei 6.015/73, acerca da 

existência de litígio judicial sobre o imóvel não obsta a sua alienação ou 

outra forma de disposição do bem e, outrossim, se constitui em medida 

adequada para dar a publicidade necessária sobre a existência da ação, 

para fins de preservação do direito do autor da ação em face de terceiro 

que, feito o registro, não poderão alegar posteriormente boa-fé. Decisão 

mantida. Recurso improvido." (TJ/MS – Agravo de Instrumento nº 

1402307-73.2016.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dorival Renato 

Pavan, j. em 10.8.2016). 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, a mera anotação não acarreta danos 

a quem quer que seja. 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 a expedição de ofício ao 6º 

Seviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, para fazer constar a 

averbação acerca da ex is tênc ia  desta  ação jud ic ia l 

(1018770-25.2017.8.11.0041) à margem da matrícula n.º 102.469, 

cabendo a requerente arcar com os emolumentos cartorários. 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 15 de maio de 2018, às 10h00min, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

Fevereiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004448-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004448-63.2018.8.11.0041 AUTOR: MANOEL 

GUILHERME RAMOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Manoel Guilherme Ramos em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no 

autos. Alega, em síntese, o requerente, que é consumidor dos serviços 

prestados pela requerida, possuindo em sua residência a unidade 

consumidora nº 6/339716-4. Assevera que, no mês de julho de 2016, foi 

surpreendido com a chegada de uma fatura no valor de R$ 4.379,81 

(quatro mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), com 

vencimento em 08.07.2016. Sustenta que, ao questionar a requerida 

acerca do valor elevado, foi informado de que se tratava de fatura de 

recuperação de consumo, emitida porque, ao ser realizada inspeção na 

unidade consumidora da sua residência, foi constatada anormalidade que 

provocou faturamento inferior ao devido. Diz, ainda, o autor, que nunca foi 

realizada inspeção na unidade consumidora. Requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida se abstenha de realizar a suspensão do 

fornecimento de energia em sua residência, bem como de inserir os dados 

de sua esposa falecida no cadastro restritivo de crédito, vez que ela 

consta como titular da unidade consumidora. E ainda, que a requerida 

suspenda a cobrança da fatura no valor de R$ 4.379,81 (quatro mil 

trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos). 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 

parcial 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 cobrança de fatura com vencimento 

em 08.07.2016 no valor de R$ 4.379,81 (quatro mil trezentos e setenta e 

nove reais e oitenta e um centavos), conforme se afere no Id nº 

11913512. Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida 

informando que o valor da fatura supracitada é em decorrência de 

inspeção realizada na unidade consumidora, em 08.03.2016, na qual 

restou constatada anormalidade que provocou faturamento a menor. 

Ressai da referida carta, ainda, que os meses de recuperação de 

consumo a serem cobrados na fatura com vencimento em 08.07.2016 

abrangem o período de 02/2014 a 02/2016. Desse modo, observa-se que 

se trata de cobrança relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante 

entendimento consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do 

fornecimento de energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono 

ementa do Egégio Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, 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). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação 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 posterior 

suspensão regular do serviço e inserção dos dados da titular da unidade 

no cadastro restritivo de crédito. Por outro lado, no tocante ao pleito de 

emissão de nova fatura para o período questionado, entendo que nessa 

fase inicial, tal pedido não comporta deferimento, vez que se confunde 

com o próprio mérito. 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: a) sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SUSPENDA a cobrança 

relativa a fatura no valor de R$ R$ 4.379,81 (quatro mil trezentos e setenta 

e nove reais e oitenta e um cenatavos), até decisão final da causa; b) sob 

pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na unidade 

consumidora nº 6/339716-4, bem como de inserir ao dados da titular da 

unidade consumidora no cadastro restritivo de crédito, no que refere ao 

débito discutido nestes autos. Considerando os documentos acostados no 

Id. nº 11913492, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 
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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 15 de Maio de 2018, às 09h30min, 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) 

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, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037583-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSSOLARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

NIXON MEIRA DOS SANTOS (RÉU)

PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES (RÉU)

DEIVID MENACHO HENRIQUES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037583-03.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA 

BUSSOLARO RÉU: DEIVID MENACHO HENRIQUES, PRYSCILLA MENACHO 

HENRIQUES, NIXON MEIRA DOS SANTOS, RESIDENCIAL PORTAL DA 

AMAZONIA K Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse c/c Perdas e Danos, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada 

por Adriana Bussolaro em desfavor de Deivid Mesquita Henriques, 

Pryscilla Costa Menacho, Nixom Meira dos Santos e Condomínio 

Residencial Portal da Amazônia, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a inicial que é proprietária de um imóvel situado na Avenida B 

– atual Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 135, Edifício residencial Portal da 

Amazônia, unidade 1202, bairro Paiaguás, nesta capital, registrado sob a 

matrícula nº 79.676, livro 2, do 2° Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá-MT, o qual foi por ela adquirido mediante cédula de crédito 

mobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal, em 16 de maio de 2013. 

Diz que, em 26 de abril de 2017, realizou um contrato de compra e venda 

do ágio do aludido imóvel com os requeridos Deivid Mesquita Henriques e 

Pryscilla Costa Menacho, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais), a serem pagos da seguinte forma: entrada no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais); 3 (três) parcelas iguais e consecutivas no 

valor de R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos), sendo a primeira com vencimento em 

30.06.2017; uma parcela “balão” no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil) 

reais, a ser quitada em até 6 (seis) meses após assinatura do contrato. 

Aduz, entretanto, que antes da assinatura do contrato, visando assegurar 

sua celebração, o requerido Deivid Mesquita efetuou o pagamento de duas 

parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, em 09.06 e 13.06 do corrente 

ano, razão pela qual ela, de boa-fé, entrou em contato a síndica do 

condomínio para autorizar a entrada dos compradores do imóvel. 

Descreve que, ao manter contato com a síndica, foi surpreendida com a 

informação de que já havia outra pessoa residindo no imóvel e alegando 

ser o proprietário, qual seja, o ora requerido Nixom Meira. Assevera que, 

posteriormente, descobriu que o requerido Nixom Meira entrou no imóvel 

por autorização do requerido Deivid Mesquita, por ser funcionário deste, 

mas sequer vem adimplindo com as taxas condominiais, estando em mora 

há mais de 5 (cinco) meses. Assim, pugna pela concessão de tutela de 

urgência para ser reintegrada na posse do imóvel. 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 para 

reintegração da posse não comporta deferimento. Segundo entendimento 

já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, existindo contrato de 

compromisso de compra e venda, enquanto sua resolução não for 

declarada judicialmente, não há falar-se em antecipação de tutela para 

reintegração do imóvel, pois ainda não resta caracterizada a posse injusta 

e, consequentemente, o alegado esbulho possessório apto a autorizar a 

concessão de medida pleiteada (STJ - REsp 620787/SP). No sentido da 

orientação apontada, tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Veja-se: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA 

PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para 

antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato.” 

(AgR 37882/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 

13/05/2016) “REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 

SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que exista cláusula resolutória expressa 

(princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela reintegratória de 

posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois disso é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho possessório” 

(STJ - REsp 620787/SP). (AgR 22866/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Conforme se vê, a orientação 

dos Tribunais pátrios mostra não ser recomendável o deferimento de 

liminar possessória em ação que tem por objeto a pretensão de rescisão 

contratual, a qual, acaso procedente, terá como consequência justamente 

a reintegração da posse sobre o bem. E, no caso dos autos, a tutela 

pretendida se mostra ainda mais temerária porque a parte autora admite 

acordo de compra e venda e requer sua resolução, porém, o instrumento 

particular juntado não se encontra assinado pelas partes, não sendo 

possível aferir nesta fase procedimental se, eventualmente, fora feito 

outro acordo, com condições diversas. Ademais, não há comprovação de 

mora dos requeridos adquirentes, o que também demanda que se aguarde 

o contraditório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. 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 09h00min a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 
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parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

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

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000469-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000469-93.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA IRACEMA 

SILVA DE PAULA RÉU: C. S. L. DE ALMEIDA - ME AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos 

Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria 

Iracema Silva de Paula em desfavor C.S.l de Almeida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente que há mais de 30 (trinta) anos 

é a legítima possuidora do imóvel localizado na Rua X, número 01, quadra 

01, Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta urbe. Aduz que no ano de 2016 

celebrou com o requerido contrato de locação, pelo período de 17.01.2016 

a 17.01.2017, tendo como objeto o imóvel supracitado Sustenta que a 

partir do terceiro mês de locação, o requerido passou a atrasar com o 

aluguel fixado no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Menciona 

que, além do inadimplemento com os alugueis, o requerido descumpriu com 

suas obrigações assumida relativa à transferência de titularidade das 

contas de água e energia, razão pela qual o nome da parte autora foi 

inserido no cadastro restritivo de crédito. Diz, por fim, que após muitas 

negociações o requerido e sua família saíram do imóvel, todavia, deixaram 

o imóvel com danificações. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

de urgência, que seja realizada penhora nos ativos financeiros da pessoa 

física e jurídica nos valores dos alugueis vencidos e dos danos materiais 

suportados. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

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

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

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

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

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

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

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

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

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

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

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

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese a comprovação da relação contratual firmada entre as partes 

através do contrato de locação constante no Id nº 11335560, verifico que 

a parte autora deixou de comprovar o pressuposto do perigo de dano, 

uma vez que que não demonstrou que a parte requerida esteja dilapidando 

seu patrimônio ou esteja em estado de insolvência, situações que 

justificariam a penhora dos valores, nesta fase inicial. Ademais, num juízo 

de cognição sumária, entendo que a pretensão deduzida na inicial se 

apresenta nebulosa. Isso porque, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Deste modo, estando ausente nos 

autos elementos aptos a evidenciarem a probalidade do direito da parte 

autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 

DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são 

aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida 

a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota 

e Silva). Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso 

assim se requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos 

necessários. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência, 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 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

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

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

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

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000192-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

DE BRUM REQUERIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros 

Cessante, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Adilson de Brum 

em desfavor de Expresso Norte Sul Transportes Urbanos Ltda- Ort 

Atacadista Ltda, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que aos 

29.10.2017, por volta das 20h:35min, utilizava de transporte coletivo 

através da empresa requerida, linha Osmar Cabral, nº 10349, quando 

sofreu um solavanco ante a imprudência do condutor do veículo ao passar 

em alta velocidade por uma lombada Sustenta que, com o solavanco, 

sofreu uma forte queda dentro do ônibus que ensejou a ocorrências de 

convulsões. Menciona que, mesmo diante dos gritos dos demais 

passageiros, o condutor do veículo parou apenas quilômetros após o 

evento danoso, local aonde foi acionado o Samu e encaminhado o autor 

ao Pronto Socorro da Capital. Assevera que os exames realizados 

indicaram fratura na coluna lombar, impedindo a sua locomoção. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a custear o tratamento médico completo, bem como o 

pagamento de pensão provisória na quantia de 04 (quatro) salários 

mínimos de modo a garantir o sustento do autor e sua família. 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 

parcial 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, notadamente, pela declaração 
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médica, fratura na vértebra lombar, em razão de trauma de veículo, o que 

dá suporte à alegação da parte autora (Id nº 11286131). É cediço que o 

fornecedor de transporte público coletivo possui responsabilidades 

objetiva sobre os danos sofridos pelos usuários, in casu, os danos 

suportados pela parte autora em razão da fratura na lombar. À propósito, 

colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE 

EM TRANSPORTE COLETIVO – QUEDA DE PASSAGEIRO – LESÕES 

GRAVES – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL PERMANENTE – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM 

RAZOABILIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – LUCRO 

CESSANTE DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As 

empresas concessionárias de serviço público respondem objetivamente 

pelos danos que causar, decorrendo sua responsabilidade do risco da 

exploração dos serviços de transporte. 2. Comprovado o nexo entre as 

lesões graves suportadas pelo passageiro e a má prestação de serviço 

da transportadora, a indenização moral e material é devida. 3. Dano moral 

configurado. 3. Valor indenizatório fixado de acordo com as 

peculiaridades do caso, moderado e razoável, sem constituir causa de 

enriquecimento indevido. 4. Considerando que as lesões provocadas na 

vítima ensejaram sua incapacidade parcial permanente para o trabalho, 

impõe-se a reparação pelo lucro cessante. 5. A jurisprudência é pacífica 

no sentido de que, incidem, desde a citação, em casos de 

responsabilidade contratual, os juros de mora.(Ap 136798/2015, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016). Deste modo, 

entendo estar presente a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que a não realização dos procedimentos médico 

necessários, compromete sobremaneira o estado de saúde da parte 

autora. 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, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobranças dos valores 

desembolsados com as despesas médicas. Por outro lado, entendo que, 

no caso concreto, o pleito de pensionamento, necessita de dilação 

probatória, não cabendo sua análise em sede de juízo perfunctório. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente o pedido 

de tutela de urgência, o que faço para determinar que a requerida CUSTEIE 

o tratamento médico necessário ao restabelecimento do autor, até ulterior 

deliberação do juízo. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, 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 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 14 de maio de 2018, às 12h:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 3. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

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

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002192-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANSUR & MANSUR LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1002192-50.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MANSUR & MANSUR 

LTDA - EPP EXECUTADO: H L CONSTRUTORA LTDA W Vistos. Cuida-se 

de Embargos de Declaração interpostos Mansur & Mansur Ltda EPP em 

face do decisum constante no movimento de Id. nº 11898370, sob a 

alegação de omissão e contradição na decisão, por não ter sido 

considerado como termo inicial do prazo prescricional o final do prazo 

para apresentação da cártula, qual seja, de 30 (trinta) dias, conforme 

previsto no art. 33, caput, da Lei nº 7.357/85 (Id. nº 11926055). Vieram-me 

os autos conclusos. DECIDO. Como é cediço, os despachos de mero 

expediente não são recorríveis, nem por meio de agravo, nem por meio de 

embargos de declaração. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - OBSERVÂNCIA 

AO ENTENDIMENTODO STJ- APLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS A DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - DECISUM IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. É admitida a 

decisão monocrática se demonstrada que foi proferida com amparo em 

jurisprudência dominante do STJ (art. 557 do CPC). Não cabe agravo de 

instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos a 

despacho.” (TJMT, AgR 104449/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Assistência Judiciária 

Gratuita em grau recursal. Elementos que indicam a condição de 

hipossuficiência da pessoa jurídica. Concretização da garantia do acesso 

à justiça. Pedido deferido, com efeito ex nunc. 2. Despacho que determina 

a emenda à petição inicial. Despacho expediente. Irrecorrível (CPC, art. 

1.001). Precedentes deste tribunal e do STJ. Ausência, ademais, de 

prejuízo, uma vez que os fundamentos aventados nos embargos de 

declaração foram 16ª Câmara Cível. TJPR 2 analisados na sentença e 

devidamente impugnados no recurso de apelação. Afastada a alegação 

de nulidade da sentença. 3. Ausência de indicação concreta dos 

lançamentos supostamente irregulares e período não delimitado. Pedido 

genérico configurado. Extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Precedentes do Superior Tribunal de justiça e deste tribunal. Recurso 

parcialmente provido.” (TJPR; ApCiv 1713941-6; Cianorte; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 27/09/2017; DJPR 

06/10/2017; Pág. 262). Assim sendo, DEIXO de conhecer dos embargos 

de declaração opostos. Não obstante, em nova análise dos autos, verifico 

que, de fato, assiste razão à parte exequente/embargante, tendo em vista 

que houve equívoco por parte deste Juízo quanto ao termo inicial da 

contagem do prazo prescricional. Com efeito, a teor do art. 59 da Lei 

7.357/85, o prazo prescricional é de 06 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, que, in casu, ocorreu em 

18.08.2017 (cheque mesma praça = 30 dias da data da emissão - art.33 

da lei 7.357/85). Ante o exposto, REVOGO parcialmente o despacho 

exarado no Id. nº 11898370, especificamente o comando de adequação 

dos fundamentos jurídicos e dos pedidos. Por conseguinte, uma vez não 

estando o titulo executivo fulminado pela prescrição, assim como tendo 

sido regularizada a representação da parte exequente (Id. 11927262), 

CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, 

mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil. 

Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo 

Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora 
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de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o 

prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o pagamento 

voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins de 

realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte executada 

para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com redução à 

metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), 

ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004559-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS REIS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-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 1004559-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JEFERSON 

DOS REIS PESSOA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

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

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Jeferson dos Reis Pessoa, em desfavor de Unimed Cuiabá, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que é cliente da 

requerida, possuindo plano de saúde denominado CO partic.4 consulta, 

tendo firmado o contrato em 01.03.2010. Sustenta que encontra-se em 

tratamento na cidade de Ribeirão Preto/SP, desde o ano de 2014, em razão 

do diagnóstico de Mieloma Múltiplo. Menciona que esteve internado no 

Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, por duas ocasiões, além de 

informar a realização do transplante de medula óssea em 04.09.2015. 

Relata que desde o transplante, realizava acompanhamento trimestral com 

exames e consultas cobertos pela requerida. Diz que, há 06 (seis) meses, 

seu quadro de saúde apresentou recaída, com o diagnóstico de anemia 

sintomática e insuficiência renal, sendo indicado novo tratamento com 

realização de quimioterapia e o uso de 03 (três) medicamentos: 

Daratumumabe, Lenalidomida e Dexametasona. Assevera que foi enviado 

à requerida pedido de autorização/liberação dos medicamentos para início 

do tratamento. Todavia, o medicamento Lenalidomida não foi autorizado 

pela requerida, sob alegação de que o mesmo não está incluso no rol de 

procedimentos de 2018 da ANS. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida seja compelida a fornecer o 

medicamento Lenalidomida. 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 autor possui 

Mieloma Multiplo ( CID 10: C90.0), já tendo sido realizado transplante de 

medula óssea em 04.09.2015, conforme relatório médico constante no Id 

nº 11924029. Ademais, o supracitado relatório, menciona o quadro de 

recaída da saúde do autor, prescrevendo, com urgência, o uso do 

medicamento Lenalidomida, 25 mg, por tempo indeterminado, até a perda 

da resposta ou efeitos adversos. Consta nos autos e-mail enviado à 

requerida solicitando a autorização/liberação do medicamento, do qual é 

possível notar que a requerida recusa o fornecimento do medicamento, 

sob a alegação de que o mesmo não está incluso no rol de procedimentos 

da ANS de 2018 (Id nº 11924042). Ocorre que, o fato de o procedimento 

não constar na Resolução da ANS, não implica na exclusão de cobertura 

pelo plano, vez que o mesmo não é taxativo. Outrossim, ressai dos autos 

o documento de recusa emitido pela requerida, do qual é possível inferir 

que, além de informar novamente que o medicamento solicitado não se 

encontra dentre os medicamentos a serem oferecidos no rol da ANS, a 

requerida aponta outras opções de medicamentos a serem oferecidos 

pela operadora para o tratamento da patologia. Decorre que, tendo sido o 

medicamento prescrito com urgência pelo médico do autor, não pode a 

operadora se furtar da cobertura com oferta de produto genérico. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados, in verbis: “QUIMIOTERAPIA - 

COBERTURA CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO 

ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA 

OPERADORA NO TRATAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - AFRONTA AOS 

PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM 

MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ELEVAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - 

ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 

tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 

1350717/PA, DJe de 31/03/2011).Prescrito medicamento para a 

quimioterapia, não cabe à operadora do plano de saúde optar pela 

liberação de remédio genérico. Estando contratualmente coberto o 

tratamento oncológico, a recusa em custeá-lo gera danos morais ao 

paciente beneficiário, pois causa-lhe ainda mais angústia e ansiedade. 

Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação 

do ressarcimento pelos danos morais, não comporta redução.Os juros de 

mora nas relações contratuais incidem a partir da citação.Nos termos do 

art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários advocatícios anteriormente estabelecidos, levando-se em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.(TJ/MT, Ap 

171761/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017). “PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA 

QUIMIOTERAPIA. Medicamento “REVLIMED 15 mg (LENALIDOMIDA)”. 

Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença 

coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito 

pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da 

alegação que se trata medicamento de uso experimental ou não constante 

do rol da ANS. Aplicação das Súmulas nºs 95 e 102, TJSP. Danos morais. 

Conduta que agravou momento delicado na vida do autor e conturbou o 

tratamento de doença grave. Indenização devida. Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ/SP, APL, 112712248220158260100 SP 

1127122-48.2015.8.26.0100., Relatora Mary Grun, 7ª Cmara de Direito 

Privado, Julgamento 10.03.2017). Por essas razões, entendo restar 

presente a probabilidade do direito a parte autora. No que tange ao perigo 

de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não 

viabilização do medicamento imporá risco à saúde e à própria vida da 

parte autora. Dessa forma, em juizo de estrita delibação, entendo que, no 

caso concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da 

saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da 

autora e o evidente perigo de dano. 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, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a 

cobrança do medicamento disponibilizado. 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 48 (quarenta e oito horas), autorize a liberação do 

medicamento Lenalidomida, 25 mg, até ulterior deliberação deste Juízo. 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 
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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. 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 15 de maio de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de 

plantão. Cuiabá, 27 de Fevereiro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022723-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL GUALBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022723-31.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MIZAEL 

GUALBERTO DE CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por MIZAEL GUALBERTO DE 

CAMPOS, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 18.03.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4445751). A audiência 

de conciliação foi infrutífera (id. 4959402, pag. 01). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 4959402, pag. 2/3). A requerida 

ofereceu peça contestatória (id. 5478305). Impugnação à contestação (id. 

6887070). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além 

disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação 

na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, 

§2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no §1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 

Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo IML, 

uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, 

§1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no 

membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4436320, 

pag. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 4436321, pag. 01/05), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 4959402, pag. 2/3), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (fls. 210/227) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (lnferior esquerdo), de 

repercussão leve, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de 

R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (18.06.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 
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CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PROCOPIO ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000646-91.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIANA 

PROCOPIO ALVARENGA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Fabiana Procópio 

Alvarenga, em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

25.07.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4813846). 

A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6719714, pag. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6719714 pag. 3/4). 

A requerida ofereceu peça contestatória (id. 6694276). Impugnação à 

contestação (id. 7356526). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo deve ser afastada, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Afasto também a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4593811, pag. 01), boletim de atendimento 

médico (id. 4593833, pag. 01/02), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6719714 pag. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei 

n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica (fls. 210/227) concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro 

(inferior direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (25.07.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000694-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SOARES GURGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000694-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELINGTON 

SOARES GURGEL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de 
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Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por WELINGTON SOARES 

GURGEL, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 09.06.2015, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4609512). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5843697, pag. 

01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 5843697, 

pag. 2/3). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 5593061, pag. 

01/24). Impugnação à contestação (id. 6726421, pag. 01/13). É a síntese. 

2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Por fim, não procede a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá-MT. 

Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, 

excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum 

processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir 

reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que 

ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro 

superior esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4596933, pag. 

1/2), boletim de atendimento médico (id. 4596932, pag. 1/3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 5843697, pag. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo, avaliado em 50% de 70% (id. 5843697, pag. 2/3), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (09.06.2015), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ROGER DE CAMARGO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000991-23.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: DEIVID ROGER DE CAMARGO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/04/2018 às 11h15min, 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 
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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: 1008414-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPO TECHMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1008414-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA RÉU: EQUIPO TECHMED 

REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

Vistos etc. Inicialmente, recebo o aditamento a inicial de ID 8009533 a 

8340745. A parte autora narra que presta serviços médicos e para 

aparelhar seu centro cirúrgico adquiriu da requerida, duas mesas 

cirúrgicas, com promessa verbal de entrega em prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, prazo este que foi modificado posteriormente por 

e-mail, para embarque dos produtos em 27/07/2016. Afirma que até a 

presente data os produtos não foram entregues, e mesmo após diversos 

contatos e tendo o requerente notificado extrajudicialmente a ré, sequer 

há uma previsão para que isso ocorra. Relata que o novo centro cirúrgico 

está pronto há vários meses, porém encontra-se sem uso, justamente pela 

falta das mesas cirúrgicas. Pugna em sede de antecipação de tutela, para 

que se proceda o sequestro das mesas cirúrgicas adquiridas, nas 

dependências da atual Cooperativa Mercedes IMEC, alternativamente pelo 

arresto de quantos bens em posse da Cooperativa Mercedes Imec forem 

necessários para o adimplemento da obrigação da requerida. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Urgência Cautelar , interposta por SMHO – SERVIÇOS HOSPITALARES em 

desfavor de EQUIPO TECHMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela cautelar, sabe-se que é meio de adiantar 

provisoriamente a eficácia da tutela definitiva cautelar e assegurar futura 

eficácia da tutela definitiva satisfativa. No caso em apreço, a parte autora 

pugna pelo sequestro, com objetivo de resguardar meios que lhe garantam 

a satisfação de seu crédito, argumentando que os requeridos não 

cumpriram com a obrigação de entregar as 02 (duas) mesas cirúrgicas, 

modelo mi-3001e, conforme pedido nº 05/2016. Ademais, sustenta que 

existe a empresa requerida, não mais opera no mercado, passando 

irregularmente, as atividades aos seus empregados, através da criação 

de uma suposta cooperativa. Inicialmente, é de se assinalar que o 

sequestro é instrumento de garantia e não de execução, logo, o que se 

busca é apenas a segurança, consistente na provisória preservação de 

bens que, no futuro possam servir para o processo principal. Portanto, 

não se busca a imediata satisfação do direito da parte e sim evitar a 

frustração de processo futuro. Ademais, os requisitos para obtenção da 

tutela cautelar foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam a 

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

processo. Prescreve o artigo 300, 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. 

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)”. Destaquei. No caso em análise, as 

mesas cirúrgicas já foram adimplidas conforme comprovantes alastrados 

aos autos (IDs 8021958 a 8021991), entretanto não foram entregues, 

restando em uma análise sumária, a existência da probabilidade do direito. 

O perigo de dano reside ou risco ao resultado útil do processo, reside na 

recusa dos executados em cumprir com a obrigação assumida, bem como 

nos prejuízos causados ao exequente. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar a 

priori, o convencimento da probabilidade do direito e do perigo de dano. 

Com essas considerações, presentes os requisitos do artigo 300 e 301 do 

CPC, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR a expedição de 

MANDADO DE CONSTATAÇÃO, a fim de que o Oficial de Justiça verifique 

se nas dependências da atual Cooperativa Mercedes IMEC, localizada na 

Rua Monteiro de Melo, nº 623, Bairro Lapa, São Paulo-SP, encontram-se 

as mesas cirúrgicas, ou bens de propriedade da requerida EQUIPO 

TECHMED REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 

LTDA. Após, se constatado a presença de bens de propriedade da 

requerida, DETERMINO o arresto das mesas cirúrgicas, devendo ser 

efetivada nas dependências da atual Cooperativa Mercedes IMEC, caso 

não encontradas que seja feito o arresto de quantos bens forem 

necessários para o adimplemento da obrigação da requerida com a 

requerente. EXPEÇA-SE Carta Precatória para o cumprimento do referido 

ato. Considerando que não houve a devida citação da parte requerida, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 05/03/2018 às 11h00m, 

que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002335-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MELO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002335-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIO MELO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o 26/04/2018 às 11h15min, 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034047-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034047-81.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANO 

SANTANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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: 1005136-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005136-59.2017.8.11.0041 AUTOR: EURIKO 

MATSUBARA KUROYANAGI RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 27 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: 1021830-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NEVES VIANA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021830-06.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDA 

NEVES VIANA BARBOSA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 27 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: 1029370-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE JUNIOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

NILO DOS SANTOS OAB - 584.476.959-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029370-08.2017.8.11.0041 AUTOR: MAYKE 

JUNIOR DOS SANTOS REPRESENTANTE: NILO DOS SANTOS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 27 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: 1033672-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DO NASCIMENTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033672-80.2017.8.11.0041 AUTOR: ELENIR DO 

NASCIMENTO VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1016605-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE AZEVEDO VITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EMBARGADO)

LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO)

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1016605-05.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: IVAIR DE AZEVEDO VITAL EMBARGADO: LAUDINA 

MAXIMA DE ALMEIDA LOPES, AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

TERCEIRO interposto por IVAIR DE AZEVEDO VITAL em face de LAUDINA 

MÁXIMA DE ALMEIDA LOPES e AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, objetivando a suspensão das medidas 

constritivas do processo principal procedendo à expedição da competente 

ordem para manutenção da posse de veículo, o qual assevera ter 

adquirido do segundo Embargado por transação legal, e que por isso, não 

pode ser afetado pela ação da 1ª Embargada. Alega a embargante ser 

terceiro adquirente de boa-fé e que a posse do veículo do bem é anterior à 

promoção da ação de rescisão de contrato de compra e venda particular 

de bem - móvel c/c reintegração de posse. É o relatório. Decido. Dispõe o 

art. 678 do NCPC que, “a decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido.” No caso em tela, argumenta o Embargante que adquiriu 

o bem litigioso do segundo embargado, tendo recebido todas as certidões, 

cópia do recibo de transferência reconhecido firma, devidamente 

preenchido pelos Embargados. Da leitura do documento acostado ao ID n° 

7364714, verifica-se que, de fato, o Documento Único de Transferência foi 

preenchido e assinado, com todas as formalidades cabíveis, porém, não 

se trata de documento original necessário à transferência da propriedade, 

mas apenas uma cópia autenticada do original, bem como que o contrato 

de ID nº 7364709, onde consta a venda do automóvel objeto do litigio não 

possui registro em cartório ou firma reconhecida, não podendo afirmar que 

tenha sido efetivamente assinado naquela data ou que as assinaturas 

sejam efetivamente das pessoas ali indicadas. Assim, no mínimo 

mostra-se um tanto estranho o embargante ter efetuado a compra de um 

veículo onde o vendedor possuía uma mera cópia do DUT, formalizando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 120 de 320



um contrato de compra e venda sem qualquer formalidade e por um preço 

muito abaixo ao da tabela FIPE, que dispõe que o valor médio no mês de 

aquisição era de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Destarte, diante 

da fragilidade dos documentos, os fatos merecem esclarecimentos, o que 

somente será possível após estabelecido o contraditório, portanto, 

imprescindível que ocorra a dilação probatória. Dessa forma, recebo os 

Embargos de Terceiros, mas indefiro o pedido de efeito suspensivo, pelos 

motivos acima expostos. Citem-se os Embargados, para contestarem a 

ação no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante (CPC, arts. 679). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020817-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVETE DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020817-06.2016.8.11.0041 AUTOR: OVETE DAS 

NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 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: 1014248-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014248-86.2016.8.11.0041 AUTOR: 

VALDENILSON PEREIRA BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 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: 1001929-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001929-52.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

ANTONIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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: 1015976-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015976-65.2016.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO 

MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033411-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033411-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DENIS 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033878-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UENDES CANDIDO FERREIRA (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033878-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

UENDES CANDIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 
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Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034277-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034277-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034100-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA IZABEL RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034100-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCIA IZABEL RODRIGUES GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 27 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: 1034524-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034524-07.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA 

SILVA DE MORAES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 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: 1015121-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOME PEREIRA DOS SANTOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015121-86.2016.8.11.0041 AUTOR: TOME 

PEREIRA DOS SANTOS NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 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: 1033627-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA ADELINA FLORES (AUTOR)

W. R. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033627-76.2017.8.11.0041 AUTOR: WENDER 

RAFAEL FLORES SOUZA, BRANCA ADELINA FLORES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009525-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE MOTA TODA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

indicar se ainda possui interesse no trâmite dos presentes autos, bem 

como para indicar o endereço para citação dos requeridos, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 27/02/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033416-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033416-40.2017.8.11.0041 AUTOR: LUZIA 

GOMES DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 
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parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 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: 1033442-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033442-38.2017.8.11.0041 AUTOR: SONIA 

ROSINA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1029893-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA OKAMURA TOCANTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecido (RÉU)

LINDAMAR ARAUJO VENANCIO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente 

para que informe se ainda tem interesse no trâmite processual, no prazo 

de 05 dias, vez que decorreu o prazo sem que a mesma se manifestasse. 

Cuiabá, 27/02/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034617-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034617-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LEANDRO MENDES SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 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: 1034675-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER MENGARDE (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034675-70.2017.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO 

XAVIER MENGARDE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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: 1006579-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006579-45.2017.8.11.0041 AUTOR: LEIDIANE 

DIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

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: 1034857-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA BARRETO RIBAS DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034857-56.2017.8.11.0041 AUTOR: NEIVA 

BARRETO RIBAS DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 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: 1014234-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUCIO COIMBRA CAMPOS (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014234-05.2016.8.11.0041 AUTOR: JANDERSON 

LUCIO COIMBRA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 27 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.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004124-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LEITE GUALBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência para produção antecipada de prova e outros, ajuizada por Paulo 

Roberto Leite Gualberto em desfavor de Concremax Concreto Engenharia 

e Saneamento Ltda., afirmando que adquiriu do réu um imóvel no 

Residencial denominado Aricá, nesta Capital, o qual está apresentando 

diversos vícios de construção. Requer a concessão de tutela de urgência 

para que seja deferida a produção antecipada de prova, consistente na 

realização de perícia no imóvel, e sendo constatada má construção e 

necessidade de reforma, que a ré arque com custos de hospedagem ou 

locação de outro imóvel pelo período que perdurar a reforma. Convém 

registrar que a produção antecipada de provas possui requisitos próprios, 

especificados nos incisos do artigo 381 do NCPC. No caso vertente, pelos 

documentos colacionados no processo, percebe-se que ela poderá se 

tornar impossível ou de difícil verificação se tiver que aguardar o momento 

oportuno, ou seja, maiores riscos de deterioração no imóvel e outros (art. 

381, I, NCPC), além disso, não causará quaisquer prejuízos às partes se 

produzida agora, até porque pode viabilizar a autocomposição ou outro 

meio de solução do conflito (art. 381, II, NCPC). Já para análise dos demais 

requerimentos, deve-se aguardar a finalização da perícia. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

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

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

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

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

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

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 381, incisos I e II, do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a realização da perícia pleiteada, assim, nomeio 

a Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser 

localizada na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta 

Capital e contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão suportados pelo 

Estado, vez que 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. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Designo o dia 14/05/2018, às 10h00min 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). Cumpra-se. Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007037-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA (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)

 

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: 1006301-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 1012373-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOACIR DE LARA E SILVA (AUTOR)

CLAUDIA MARCIA SANTANA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (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: 1017378-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (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: 1015862-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452 (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: 1014211-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA (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: 1011485-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/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)

 

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: 1014001-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. L. D. (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: 1024938-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MARTINS DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024807-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS REZENDE (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017151-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1017151-94.2016 Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para manifestar no processo como determinado no ID 

4799221, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, § 1º do NCPC. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035755-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO FONTANA (AUTOR)

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANIBAL SILVA OAB - MT0004121A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

RICARDO PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

MARINETE LEITE PINHEIRO (RÉU)

CARLOS ADONES Q FERNANDES (RÉU)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 125 de 320



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1035755-69.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 15.05.2018, às 08:30 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se os requeridos, no 

endereço constante na inicial, e intime-os para comparecer à audiência, 

nos termos do despacho inicial, expeça-se Carta Precatória a comarca de 

Primavera do Leste - MT, instruindo-a com cópia da inicial, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se a parte autora, através de seu advogado para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. No mais, 

cumpra-se a senhora gestora todos os termos da decisão de ID 

11101112. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024530-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1013111-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FELIX DOS SANTOS (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: 1024817-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

T. V. D. S. A. (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: 1013096-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS (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: 1013928-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DO CARMO DA SILVA (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: 1000942-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIRMINIO BATISTA (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 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: 1006011-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1010473-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014610-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012331-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS ANJOS PEREIRA (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)

 

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: 1014633-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTHON JOAO MORAES DE SOUZA (AUTOR)

VIVIANE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

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: 1012310-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE CASTRO (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:

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: 1013919-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA CAMPOS (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012337-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY BARBOZA 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:

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: 1014669-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO (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)

 

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: 1011964-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MANOEL 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: 1014817-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA NETO (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:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar 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: 1010528-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1014074-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JUNIOR BORGES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte Requerida para se manifestar 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: 1016052-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1009266-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIUS MARCEL ARRUDA LIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(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: 1020527-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SALES CARDOSO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1015665-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLER GABRIEL DOMINICI (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013937-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1017644-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARDOSO TEODORO (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: 1016756-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON DE ARAUJO (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: 1011351-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FERNANDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1026547-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY PEREIRA RODRIGUES (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: 1026715-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOREIRA MEIRELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015012-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO PINTO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SIMAO LISBOA OAB - SP303743-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. B. (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014663-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA PINHO (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025568-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016172-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEROSA PRADO E 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:

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: 1025528-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VITORINO DE ARRUDA (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: 1014973-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (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: 1025591-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004621-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT0011017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que apesar de a autora afirmar que a negativa da 

cobertura da ré consta anexada, ela não está colacionada no processo, 

assim, para possibilitar a melhor análise do pedido de tutela de urgência, 

intime-se a autora para apresentar o referido documento, no prazo de 

quinze dias. Na oportunidade, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

deverá a autora apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc. ou recolher as 

custas, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016011-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONGE RABELO (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 a parte Requerida para se manifestar 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: 1012351-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SA (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)
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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: 1016171-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MIRANDA 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:

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: 1001418-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILGNER MARTIM ALVES ROCHA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929) Após, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016139-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CELESTINO (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929) Após, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1018378-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018378-85.2017 Cumpra-se com 

urgência da decisão de ID 8876846, procedendo a alteração do polo ativo. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 15.05.2018, às 09:30 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se 

as rés, no endereço constante no ID 9853057, e intime-as para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial,. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033238-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

.Processo Judicial Eletrônico n.º 1033238-91.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 15.05.2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se os réus, no endereço 

constante no ID 11706733, e intime-os para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial,. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000860-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1000860-82.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas 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 que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010673-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1014463-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016722-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR APARECIDO LOPES DE MELO (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: 1015701-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1022799-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON MARQUES DE OLIVEIRA (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)

 

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: 1014637-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA (AUTOR)

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1022627-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1022627-16.2016 Vistos. Diante da 

ausência injustificada da parte autora, conforme Termo de Audiência (id 

6107743), resta caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa como dispõe o art. 334, § 8º, CPC, assim fixo multa 

de 2% do valor da causa revertida em favor do Estado Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas 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 que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006627-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1006627-04.2017 Vistos. Diante da certidão 

negativa de ID 8112868, verifica-se que o requerido, Marcos Roberto de 

Oliveira, não foi citado, assim indefiro o pedido de conversão do título em 

executivo ID 10762354. No mais, intime-se a autora para informar novo 

endereço do requerido, Marcos Roberto de Oliveira, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019066-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERREIRA GARCIA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929) Após, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012410-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1012410-74 Por motivo de foro íntimo (art. 

145, § 1º do NCPC) declaro-me suspeita para processar e julgar este feito, 

devendo o mesmo ser encaminhado ao meu substituto legal. Determino a 

Senhora Gestora que proceda as anotações necessárias na forma do 

item 7.4.4 da CNGC. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014438-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1025396-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1018026-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE MEDEIROS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (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: 1017621-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA MARA SILVA 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:

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: 1027978-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMEIRE FRANCISCA RAMOS DO CARMO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016558-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANILA NUNES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1018262-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BORGES DE ALMEIDA (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: 1027945-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1017365-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEGAS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1026814-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004346-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial, a fim de instruí-la 

com o título executivo, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento, conforme dispõe o art. 801, do Novo Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018244-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARRUDA MUNIZ (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: 1027364-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL (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: 1017864-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES WESLEY MARTINS 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:

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: 1016188-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO (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)

 

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: 1004728-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA MARCULINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOLINO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para jurisdição voluntária, 

e por tal razão, exclua-se o cadastro do réu, já que não há litígio. 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. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de quinze dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016462-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARDOSO DE OLIVEIRA (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: 1016707-27.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURITA GASPAR DE NOVAES (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: 1017822-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (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: 1015613-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1027007-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTAIR MORENO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004846-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027393-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DA COSTA SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/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)

 

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: 1028544-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTE PEREIRA (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: 1010882-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PATRICIA COSTA MATOS SALES (AUTOR)

ILSON ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO (RÉU)

AGENESIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA BEATRIZ MOREIRA PEREIRA OAB - MT22348/B (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027859-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FERREIRA (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)

 

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: 1004915-76.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIO STEMPKOWSKI (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)

 

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: 1027984-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JUNIOR BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1028121-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1029661-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MACHADO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (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: 1009982-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (RÉU)

VIA GLOBAL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME 

(RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028465-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDELY FERREIRA LEMES (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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, convém registrar 

que o autor não apresentou documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, assim, INDEFIRO seu pedido. Alternativamente, 

o autor requerer o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, 

entretanto, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC) , 

em seu art. 468, § 7º, prevê que o pagamento pode ser realizado em até 

seis parcelas mensais e sucessivas. Assim, defiro em parte o pedido 

constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, 

faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito em 

até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a 

respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Comprovado o pagamento da primeira parcela, 

volte-me concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Jeremias Alves da Silva em desfavor 

de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços 

prestados pela ré e que recebeu uma carta ao cliente emitida pela mesma, 

informando a constatação de anormalidade no faturamento dos meses de 

05/2016 a 08/2017, no valor de R$ 46.982,00. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a suspender a referida cobrança; 
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se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem 

como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

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

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 11404595 

que a ré emitiu carta ao autor, informando a anormalidade encontrada no 

faturamento, e que o valor a ser pago seria de R$ 46.982,00, e no 

documento de Id. 11439041 (histórico de contas), consta a cobrança pela 

ré do referido valor, com vencimento em 20/02/2018, situação que obriga o 

autor a tal pagamento, entretanto, ele ajuizou a presente demanda para 

discutir a legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do 

pedido, pois se não efetuado o pagamento, o autor poderá sofrer com o 

corte no fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos 

prejuízos, já que ela é essencial à manutenção da residência do autor. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 

Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar que a ré suspenda a cobrança do valor de R$ 46.982,00; se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem 

como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00. No mais, 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

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

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

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

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. 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 15/05/2018, às 10h30min horas 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 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004576-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO LIMA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO OAB - MT15226/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANE MELO LIMA VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Exigir Contas de Inventário, com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por PAULO ANTONIO LIMA VERDE em 

desfavor de STEPHANE MELO LIMA VERDE, aduzindo que a ré figura 

como inventariante do espólio de Paulo Lima Verde, no inventário 

extrajudicial, e desde o falecimento do genitor, em 12/07/2012, a ré jamais 

prestou contas acerca do passivo e ativo, e receia a dilapidação do 

patrimônio. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a promover a suspensão de qualquer ato que possa comprometer o 

patrimônio dos herdeiros. 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

pois não consta no processo qualquer documento/prova de que a ré 

esteja dilapidando o patrimônio dos herdeiros. Nesse contexto, ausentes 

os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Cite-se a parte ré para 

apresentar as contas exigidas ou oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 550, CPC), ciente de que se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, 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 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, 27 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021223-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANZZA & PANZZA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO DE LAET NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1021223-27.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança c/c Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar promovida 

por Panzza & Panzza Ltda em desfavor de Tancredo de Laet Neto, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 

11577378). Assim, considerando que não houve a citação da parte ré 

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, 27 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031199-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1031199-24.2017.8.11.0041 Visto. Tainara Fernanda Zeferino 

dos Santos, qualificada nos autos, requer o registro tardio de óbito de seu 

genitor Joarez Gomes dos Santos, segundo consta, falecido no dia 

22.2.2017, no município de Balsas-MA. Aduz que o óbito ocorreu na 

cidade de Balsas-MA, local distante de seu domicilio e, em razão dos 

esforços empreendidos para o traslado do corpo e burocracias para o 

sepultamento, houve atraso e perda do prazo para a lavratura da certidão 

de óbito, necessário ao processamento do inventário dos bens deixados 

pelo falecido. Com a inicial vieram documentos. A manifestação do 

Ministério Público e a certidão negativa de óbito do cartório local vieram 

aos autos (Id. 11024252 e 11354369). É o relatório. Decido. Trata-se de 

matéria de menor complexidade pelo que procedo ao julgamento. A 

requerente Tainara Fernanda Zeferino dos Santos requer o registro tardio 

de óbito de seu genitor Joarez Gomes dos Santos. A questão envolvida é 

de ordem pública e merece atenção redobrada do juízo na produção de 

documento público tão importante quanto a certidão de óbito, até porque 

trata-se de direito fundamental à dignidade. Consta da declaração de óbito 

(Id.10177954) que o Sr. Juarez Gomes dos Santos faleceu em 22.2.2017, 

às 0:00 horas, no Hospital Municipal de Balsas, Maranhão e ainda, da 

certidão negativa de óbito (Id. 11354369), a inexistência de assento da 

morte do referido senhor junto ao Cartório de Registro Civil daquela cidade, 

o que é suficiente para a procedência do pleiteado. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o Pedido de Registro Tardio de Óbito requerido por Tainara 

Fernanda Zeferino dos Santos, para determinar seja expedido mandado 

para o Cartório de 2º Ofício - Tabelionato de Notas e Registro Civil de 

Balsas -MA, para ser lavrado registro de óbito do Sr. Juarez Gomes dos 

Santos, falecido em Balsas-MA, conforme declaração de óbito 

(Id.10177954) e petição inicial, que deve fazer parte integrante do 

mandado a ser expedido, observando que o falecido deixou uma herdeira 

e bens à inventariar. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1028173-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCINA DIAS DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1028173-18.2017.8.11.0041 Visto. Ercina Dias de Santana, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Exibição Judicial em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, igualmente qualificada, alegando que está em busca 

do contrato que originou a dívida no valor de R$ 192,07 (cento e noventa e 

dois reais e sete centavos) e a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, no entanto, a requerida nega o fornecimento do 

referido instrumento, pelo que requer que a ré seja compelida a exibir o 

contrato que originou a dívida, condenando-a ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. 

Foi determinado que a requerida apresentasse cópia completa do contrato 

que gerou o apontamento do débito, sob pena de multa, deferindo-se os 

benefícios da justiça gratuita (Id 9818124). A parte ré, devidamente citada, 

deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certificado ( 

Id. 10367033). É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Exibição Judicial 

proposta por Ercina Dias de Santana em desfavor de Telefônica Brasil S/A 

e, por se tratar de processo de menor complexidade passo a julgá-lo, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A requerida, 

devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a 

revelia, sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, que afastam os 

seus efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, vem à tona a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial 

(NCPC – art. 344). Não obstante a revelia possibilitar o julgamento 

conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que 

de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante 

dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará 

na decisão as razões da formação do convencimento. A exibição de 

documentos foi disciplinada no artigo 396 do Novo Código de Processo 

Civil ao estabelecer que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa que se encontre em seu poder”. É prudente que a parte autora 

requeira a exibição de documentos necessários para que tenha 

conhecimento dos limites do direito que pretende ver satisfeito em ação 

judicial, evitando, com isso, demandas mal propostas e pedidos genéricos 

e mal formulados, em razão do desconhecimento da extensão do direito 

que se busca. Pode ocorrer, inclusive, que com a exibição de documentos 

a parte autora conclua que não há direito a ser buscado em outra ação, ou 

por já ter sido adimplido pela parte demandada ou por ausência de direito 

pura e simples. No caso dos autos, a exibição de documentos encontra 

amparo na legislação processual, vez que evidenciada a existência de 

relação jurídica entre as partes e mostra-se perfeitamente viável diante do 

legítimo interesse que qualquer delas tem em ver e examinar documentos 

que se achem em poder da outra. A autora pretende seja a parte ré 

compelida a exibir cópia de contrato que deu origem à dívida de R$ 192,07 

(cento e noventa e dois reais e sete centavos) e por consequência, a 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Não obstante a 

citação da parte ré, esta deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, não apresentando, portanto, a cópia do contrato, conforme 

pleiteado pela autora e deferido por este Juízo, devendo proceder o pleito. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Exibição 

Judicial proposta por Ercina Dias de Santana em desfavor de Telefônica 

Brasil S/A, para manter a liminar que determinou que a parte ré 

apresentasse cópia completa do contrato que gerou o apontamento no 

valor de R$ 192,07 (cento e noventa e dois reais e sete centavos), em 

nome da autora (Id.9818124), no prazo de 20 dias, sob pena de busca e 

apreensão. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022460-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022460-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. CARLOS EDUARDO NEVES 

PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificado nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito 05.02.2017, razão pela qual requer o pagamento de R$ 10.500,00 

(dez mil, quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, alteração do polo 

passivo para a Seguradora Líder, a precariedade do requerimento 

administrativo acostado aos autos, falta de interesse de agir devido 

necessidade de pedido administrativo prévio, bem como principio da 

causalidade e a sucumbência autoral. No mérito, a ré alega quanto à 

manifestação do laudo pericial, discorre sobre os valores indenizatórios, 

devendo o pagamento ser proporcional a lesão, impossibilidade da 

incidência de correção monetária a partir da Medida Provisória 340/2006 , 

bem como quanto correção monetária, juros moratórios e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

juntada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 10.500,00 (dez 

mil, quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 05.02.2017. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Ressalta-se ainda, quanto as 

alegações de ausência de interesse de agir e o pedido administrativo 

prévio apresentado ser precário, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS 

DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA 

PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - 

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA 

CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, 

com a devida citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem 
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julgamento de mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A 

recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 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. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é 

necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha 

arguido como preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, verifica-se que 

o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento hospitalar, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 05.02.2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do na estrutura crânio facial de leve repercussão 

avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta na 

estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à estrutura 

crânio facial. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-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: 1022147-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA MACHADO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022147-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: NAGILA MACHADO DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NAGILA MACHADO DE 

CARVALHO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 18.06.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta do interesse de 

agir pela necessidade de pedido administrativo prévio. No mérito, ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante por ausência 

do laudo do IML, discorre sobre o valor e limite da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 139 de 320



– DPVAT, obrigatório no valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 18.06.2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

interesse de agir, por pendencia documental, esta alegação não prospera, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento e ao 

boletim do SAMU comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito 

em 18.06.2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que NAGILA 

MACHADO DE CARVALHO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de media repercussão avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo 

noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00(nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-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: 1016912-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)
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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 SENTENÇA Numero do Processo: 1016912-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIANE DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ELIANE DA SILVA PEREIRA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 02.02.2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

quarenta reais) referente seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, a falta do interesse de agir 

pela necessidade de pedido administrativo prévio, bem como ausência do 

laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório em eventual condenação, existência de regra específica 

sobre a matéria, impossibilidade de se vincular a indenização ao salário 

mínimo pela vigência da lei 11482/07 bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor 

de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais) em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 02.02.2017. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo e ausência de comprovação de entrega da 

documentação na esfera administrativa, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto a preliminar de ausência do laudo do 

IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 02.02.2017. Quanto à alegação sobre a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, prescreve o artigo 5º, 

da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ELIANE DA SILVA PEREIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de 

intensa repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 
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conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data 

evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018. 
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006501-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ RICARDO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1006501-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: NILTON LUIZ RICARDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NILTON LUIZ RICARDO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, a falta do interesse de 

agir pela necessidade de pedido administrativo prévio. No mérito, da 

ausência de boletim de ocorrência, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante por ausência do laudo pericial, discorre 

sobre o valor e limite da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

07/12/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de interesse 

de agir, por ausência de pedido administrativo prévio, esta alegação não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que o boletim de 

atendimento e o boletim do SAMU comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 07/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NILTON LUIZ RICARDO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura pélvica de leve repercussão avaliada em 

25%, joelho esquerdo de media repercussão avaliada em 50%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano 

corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 
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proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 100%. A perícia médica atestou 50% de invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. a) 25% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 ( três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375 ( três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 ( 

mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.062,50( cinco mil e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento 

danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021516-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ FRANCISCO VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ FRANCISCO VIEIRA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 23.04.2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

37.440.00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais), acrescidos de 

juros legais de 1,0% ao mês, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, bem como sua não comprovação e recusa. No 

mérito alega a, ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, devendo o pagamento ser proporcional à 

lesão, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

37.440.00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais)em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 23.04.2017. 

Preliminarmente, quanto a alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto às alegações de ausência de interesse de agir, ausência de 

pedido administrativo e sua não comprovação e recusa estas alegações 

não prosperam nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a ré alega 

insuficiência da documentação necessária à propositura da demanda, 

sendo que a parte autora juntou aos autos boletim de ocorrência, 

isoladamente, não serve como demonstração probatória plausível para 
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demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. Todavia, prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer foram de franquia de responsabilidade do segurado”. Tem-se, 

portanto, que, além do fato de o boletim de ocorrência não ser o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, não se 

pressupõe que a prova seja indispensável para a propositura da ação, 

mas, sim, para o pagamento administrativo da indenização. Em juízo, 

eventual ausência de tal prova não implica automaticamente a 

improcedência do pedido indenizatório, pois o fato poderá ser 

demonstrado por outros meios de provas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO 

POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de indenização 

securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o acidente puder 

ser constatado através de outros meios de prova. 2. A indenização 

decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente corrigida a 

partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao recurso.” (TJ-SP - 

APL: 40015195120138260562 SP 4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: 

Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se 

que o boletim de atendimento, aliado ao documento hospitalar, comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 23.04.2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que LUIZ FRANCISCO VIEIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa 

repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data 

evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003889-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DE JESUS ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003889-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação para Restituição de Coisa Certa ajuizada por Espólio de 

Bolívar Bufulin representado por Ricardo Augusto Aschar Buffulim em 

desfavor de Eva Maria de Jesus Arruda. 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: 1004527-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR)

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR)

VILMA DA GRACA FAVARIN (AUTOR)

LUIZ MARIANO FERREIRA (AUTOR)

ANTONIO PAULO DE ARAUJO (AUTOR)

AGRICERIO CAMILO (AUTOR)

CARMEM LUCIA IDALINA DE LIMA CAMILO (AUTOR)

GUILHERMINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

CLEIDE ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (AUTOR)

ROMARIO SOUSA LIMA (AUTOR)

LUCINEIDE MATHEUS (AUTOR)

DIVINO SEBASTIAO DE ARAUJO (AUTOR)

LUZIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

ARTEMIA JUNQUEIRA SOWA (AUTOR)

ERIKA CASSIA DE ALMEIDA SOARES KURPEL DARON (AUTOR)

JOSE ERISMAR DE ARAUJO SOUZA (AUTOR)

MARIA GENI PEREIRA BILIO (AUTOR)

VALDECIR DA SILVA (AUTOR)

AIRTON ROMEU VEIGA ROSA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

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 1004527-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por 

José Erismar de Araújo Souza e Outros em desfavor de Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e Outros. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, às 10:30 

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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004177-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA ARRUDA MIRANDA (RÉU)

Outros Interessados:

HELISAINE CRISTINI RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004177-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por V.A.C. Ribeiro ME em desfavor de 

Patrícia Cristina Arruda Miranda, buscando o pagamento da importância de 

R$ 4.312,17 (quatro mil trezentos e doze reais e dezessete centavos). 

Estando o pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o 

requerido poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Outrossim, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias dos 

documentos que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

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

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

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

MARIA MARLENE GOMES (AUTOR)

NEIDE DE BRITO PEREIRA (AUTOR)

ADILSON DA SILVA MORAES (AUTOR)

JOCINEY DOMINGAS DA CRUZ (AUTOR)

JOSYNEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

BONIFACIA LIMA DE CAMPOS (AUTOR)

ARILCE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ (AUTOR)

LUIS JORGE CARVALHO DA CRUZ (AUTOR)

ANTONIO FRANCELINO MARCONDES (AUTOR)

MARIA DO SOCORRO NORONHA RODRIGUES (AUTOR)

IZABEL MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

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 1004101-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por 

Izabel Maria da Costa e Outros em desfavor de Sul América Companhia 

Nacional de Seguros e Outros. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003968-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

CICERO NOBRE DE ASSIS (AUTOR)

IRANI GUSMAO (AUTOR)

FERNANDO DE SOUZA DOMINGUES (AUTOR)

MARIA RICARDO BRUNELLI (AUTOR)

FIDELIS EVANGELISTA MAMORE (AUTOR)

EVA ROSENI TECHI LIMA (AUTOR)

ADORES DE MOURA MOREIRA (AUTOR)
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JUSELI TEODORO FERREIRA (AUTOR)

LUCIA MARIA DAS CHAGAS (AUTOR)

MARIA DAS DORES PEREIRA (AUTOR)

PAULO MAGALHAES (AUTOR)

NERENE FRACARO JACOBSEN (AUTOR)

BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS (AUTOR)

LUIZ MARIANO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

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 1003968-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por 

Juseli Teodoro Ferreira em desfavor de Sul América Companhia Nacional 

de Seguros e Outros. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, às 12:00 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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002897-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Célio Garcia OAB - MT0002809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB OAB - 384.386.821-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002897-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Julio Tardin em desfavor de Distribuição Centro América Ltda.. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da existência de litispendência do feito com o processo nº 

1035379-83.2017.8.11.0041, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004352-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004352-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A. 

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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004323-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALBERTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004323-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Reclamação Cível Indenizatória por Danos Morais em que 

Hugueney Alberto Silva requer, entre outros pedidos, a concessão dos 

benefícios da gratuidade da Justiça, com fulcro no artigo art. 4º da Lei nº 

1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 
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gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e por meio 

de pesquisa nos portais de transparência, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004256-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 1004256-33.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Firmino Gomes Barcelos e Antônio Carlos de Barcelos em desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003723-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS BORGES MILANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO)

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVANIO SALOMAO PIMENTA (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003723-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais ajuizada por Cristiane 

Dias Borges Milanez em desfavor de Osvânio Salomão Pimenta e Unimed 

Cuiabá – Cooeprativa de Trabalhos Médicos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, 

às 12:00 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 
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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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003688-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA CESAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003688-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Valéria Pereira César em desfavor de Unimed Cuiabá. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. 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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Importante 

ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que não possui 

o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANAWIA BARBOSA CUNHA (REQUERIDO)

EVANDO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003598-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Residencial 

Torres das Palmeiras em desfavor de Evando de Lara e Fanawia Barbosa 

Cunha. 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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003060-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003065-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILLO FERNANDES DE FARIA OAB - SP358251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003065-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003167-72.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003167-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, 

às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003371-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de Contrato 

ajuizada por Eduardo Freire em desfavor de Villa Jardim Incorporações 

Ltda.. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003503-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA (RÉU)

J M GAS E AGUA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003503-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária Condenatória de Reparação de Danos 

Materiais ajuizada por Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora 

Ltda. em desfavor de J.M. Gás e Água Eireli – ME. 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 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, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003565-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003565-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário ajuizada por Marilene Maria 

Souza em desfavor de Jardim Mariana Empreendimento Ltda.. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

aos autos o nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de 

Imóveis e dos confinantes de fato, a certidão atual do registro do referido 

imóvel bem como o carne de IPTU, retificar o valor atribuído à causa, tendo 

em vista que este deve ser o valor venal ou valor da avalição do imóvel, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003964-48.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003964-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, 

às 11:00 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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004064-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 1004064-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, 

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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004199-15.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004199-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, 

às 12:00 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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004238-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004238-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, 

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). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004203-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004203-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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 1002795-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Condenatória na Obrigação de Fazer c/c Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Elton Costa de Souza em desfavor de UNIC 

Universidade de Cuiabá, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida regularize a rematrícula do autor, viabilizando a realização de 

todas as atividades acadêmicas, bem como seja reavaliada a questão da 

reprovação do autor na disciplina de “eletrônica de potência”, por não ter 

sido concedido o direito de realização da prova final sem custo ao autor. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos o documento que comprove o aditamento do FIES referentes aos 

meses que estão sendo cobrados, sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003923-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS RAPHAEL RANGEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 1003923-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais 

ajuizada por Dennis Raphael Rangel da Silva em desfavor de Claro S/A, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do 

nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que o 

autor contratou os serviços da requerida na data de 27 de dezembro de 

2016, pelo valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), com direito a 

ligações e SMS ilimitados para qualquer número da operadora. Aduz que o 

mencionado plano ainda conferia 2GB de internet, bem como 150 minutos 

para ligações para outras operadoras telefônicas, Informa que devido à 

oscilação do sinal, o autor ultrapassou os limites concedidos, motivo pelo 

qual as cobranças passaram a ser no valor acima de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Relata que foi contatado pela requerida, momento em que foi 

oferecido, devido à falha na prestação do serviço, um plano de 9GB de 

internet e 900 minutos de ligação, sem alteração do valor anteriormente 
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contratado. Acrescenta que nos meses seguintes a aceitação dos novos 

termos, o valor da fatura passou a ser R$ 294,55 (duzentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Indaga que ao contatar a 

requerida acerca do valor cobrando, foi surpreendido com a existência de 

um contrato de adesão, onde constava suposta assinatura do autor com a 

aceitação do novo valor. 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 que é usuário dos serviços 

prestados pela requerida, todavia, relata que foi lesado pela requerida, no 

tocante a falsificação de sua assinatura em um contrato de adesão que 

aumentava o valor do plano contratado, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do 

nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. 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 falsidade da assinatura constante no termo de 

adesão de ID nº 11838012, não restando evidenciada que a negativação 

em nome do autor é indevida, sendo necessária a oitiva da parte contrária 

para a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 15/05/2018, às 10:30 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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos a cópia de seus documentos pessoais, 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, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026684-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDES DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(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: 1026684-43.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

61.138,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: Nome: JOVANILDES DE FATIMA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR: JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - 

MT3686/O-O Parte Ré: Nome: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO RCI BRASIL 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, 27 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 

HOUVE UM EQUIVOCO NO ID: 11934988, POR ESSA SERVENTIA EM 

QUESTÃO AO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE HORÁRIO 

CORRETO É ÀS 16H00, DIANTE DISSO, 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 
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dia 09/05/2018, às 16h00. Cuiabá-MT, 27 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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: 1023789-12.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

46.000,00; Tipo: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32); Espécie: 

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR, Defeito, nulidade ou anulação]; Parte Autora: Nome: CIRCE 

ANUNCIACAO DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL DA SILVA 

BARBOSA - MT0011510A-A Parte Ré: Nome: BANCO CETELEM 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 09/05/2018, às 

17h00. Cuiabá-MT, 27 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: 1035134-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CRISTINA MARTINS ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA NETZ DO AMARAL OAB - MT10566/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (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: 1035134-72.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: Nome: THEREZA CRISTINA MARTINS ANTUNES Parte Ré: 

Nome: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

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 

17h30. Cuiabá-MT, 27 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: 1028821-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

acerca de Aviso de Recebimento negativo, de ID: 11945947, indicando 

novo endereço para intimação da parte ré.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

acerca de Aviso de Recebimento negativo, de ID: 11948447, indicando 

novo endereço para intimação da parte ré.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023669-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (EXECUTADO)

CYBELE MONIZ FIGUEIRA FARIAS SANTOS (EXECUTADO)

 

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. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007008-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJE n. 1007008-12.2017.811.0041 que move 

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por 

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando a 

autora que aos 03/06/2015 firmaram as partes o contrato de 

financiamento/crédito pessoal eletrônico de n. 00334523320000030730, 

destinado ao empréstimo de R$ 2.500,00 com taxa de juros de 6,89% e 

custo efetivo de 8,30% ao mês, contudo, constatou a abusividade 

praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual 
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pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado; - o afastamento da prática de capitalização de juros; - 

o descabimento da cobrança de seguro, que sequer tinha ciência de sua 

estipulação; - a repetição do indébito em R$ 17.161,20, com a declaração 

de inexistência do débito em R$ 8.580,60; - o recebimento de indenização 

por danos morais em R$ 20.000,00 e, aplicação do IGPM como expoente 

de correção da inflação, somente nos pedidos finais, sem razões de pedir. 

- em antecipação de tutela, a abstenção de anotação do seu nome em 

cadastros de inadimplentes; - a inversão do ônus da prova; - a concessão 

das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 37.161,20 e acostou documentos. Na 

decisão registrada sob o Id. 5567892 foi indeferido o pedido formulado em 

tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e fixada a inversão do 

ônus da prova. O réu foi citado (Id. 8714791) e em contestação (Id. 

5848363) aventou em preliminar a inobservância ao disposto no art. 330, § 

2º do CPC. No mérito, aduz que: - a capitalização de juros possui respaldo 

legal; - está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - é vedado o julgamento 

de ofício de abusividades contratuais; - não houve prática de venda 

casada quanto ao seguro; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos materiais e morais; - não se fala em repetição do indébito; - não 

estão presentes os requisitos da tutela antecipada; Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação protocolizada 

por meio do Id. 8675057. Realizada audiência (Id. 9060503), sem êxito na 

composição entre as partes, que na oportunidade aduziram o 

desinteresse na produção de outras provas. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Em preliminar, argumenta o réu a falta de preenchimento do inserto no 

art. 330, § 2º do CPC e, consoante os termos do dispositivo apontado pela 

instituição financeira, “Nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o 

autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor 

incontroverso”. Ao contrário do afirmado pelo Banco, na peça vestibular a 

autora destacou quais os pontos controvertidos, bem assim apontou o 

valor incontroverso como sendo de R$ 8.580,60, ou seja, o montante que 

tem como não devido, não sendo, no entanto, acolhido tal pleito em 

antecipação de tutela. No mais, tenho que a falta de pagamento do valor 

incontroverso não é causa de indeferimento da inicial, sob pena de afronta 

ao princípio constitucional de acesso ao Judiciário, posto que a parte deve 

realizar tal pagamento diretamente à instituição financeira, simplificando as 

ações judiciais de revisão contratual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 285-B, § 1º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

ARTIGO 267, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA 

CASSADA. - Ao estatuir que "o valor incontroverso deverá continuar 

sendo pago no tempo e modo contratados" (§1º do artigo 285-B, CPC), o 

legislador acolheu na legislação a construção pretoriana que já indicava tal 

necessidade para fins de obtenção da liminar ou antecipação de tutela, 

garantindo ao devedor o direito de exigir do credor o recebimento do 

pagamento parcial. - A falta de pagamento do valor incontroverso não é 

causa de extinção do feito, pois tal entendimento importaria em sério 

empecilho de acesso ao Poder Judiciário, diante da notória a dificuldade de 

liquidação da obrigação em tal situação, que depende da emissão de 

boleto bancário pelo credor para o pagamento do valor incontroverso”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.386578-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, 

publicação da súmula em 15/05/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL - ADEQUAÇÃO 

AO ART. 285-B, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO - PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PAGAMENTO DAS 

PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

285-B, DO CPC - NORMA DE DIREITO MATERIAL - CONSEQUÊNCIA - 

EFEITOS DA MORA - CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E VALOR 

INCONTROVERSO - INDICAÇÃO NA INICIAL - PEDIDO DE EXIBIÇÃO 

INCIDENTEAL DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - 

NÃO CABIMENTO. A preclusão não se opera para temas atinentes aos 

pressupostos processuais e às condições da ação. De acordo com o 

parágrafo único do art. 285-B, do CPC, o "valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer 

que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira. 

Trata-se de norma de direito material, que não traz consequência 

processual em caso de seu não cumprimento. Assim, a simples não 

comprovação do pagamento das parcelas à instituição financeira não 

autoriza o indeferimento da inicial, sendo que a consequência lógica do 

não adimplemento, no tempo e modo contratado, é a configuração da mora 

e seus efeitos. Se a parte autora, em sua inicial, indicou os encargos 

controvertidos, bem como o valor incontroverso, não há necessidade de 

emenda da inicial para adequação ao disposto no artigo 285-B, do CPC, 

não sendo o caso, pois, de indeferimento da inicial e de extinção do feito. 

Se a parte autora requer que a Instituição Financeira, em exibição 

incidental, apresente o contrato objeto da revisional, ao influxo do CDC, 

não há que se falar em extinção do feito por ausência de documento 

essencial para a propositura da ação”. (TJMG Apelação Cível 

1.0024.14.159558-7/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/04/2015, publicação da súmula em 17/04/2015) 

Posto isso, REJEITO a preliminar aventada. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS Pleiteia a autora pela redução dos juros 

remuneratórios a taxa média de mercado e, quanto a este ponto, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo: “BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em 

que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros 

remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 

instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os 

juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em 

qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a 

abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo réu, em 122,46% ao 

ano, merecendo ser revisto, devendo acompanhar a taxa média de 

mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo 

certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros 

praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 

49,05% ao ano. Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios 

calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do 

Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato. 

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No tocante à capitalização de juros, há de 

se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a 

sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 

2170-3, posteriormente convertida em lei - art. 28 da Lei n. 10.931/04, que 
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possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a 

previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do 

disposto no comprovante de contratatação, documento Id. 5365884, pág. 

1, da qual a consumidora tinha inequívoca ciência, já que teve acesso ao 

contrato e inclusive o juntou com a exordial, restando clara a contratação 

da prática da capitalização mensal de juros. Nesse sentido, o 

posicionamento há muito sedimentado pelo STJ, inclusive em sede de 

recurso repetitivo: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. 

É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado 

de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade 

das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em 

parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Demais disso, 

a legalidade da sua incidência está consolidada pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Ante a expressa previsão 

contratual, como também à clara demonstração da taxa mensal não 

correspondente ao duodécuplo da anual, mantenho a sua incidência, na 

forma em que contratada. DO SEGURO Concernente ao seguro, observo 

que, a despeito da tese apresentada, de que não tinha ciência da 

contratação, a própria denominação do contrato como sendo “CRÉDITO 

PESSOAL ELETRONICO COM PROTEÇÃO” já indica a sua estipulação. Por 

não haver sequer indício de que tenha ocorrido prática de venda casada 

ou coação, por qualquer meio, ao pagamento de tal encargo, notadamente 

ante a via de pactuação adotada (eletrônica), aliado ao fato de que por 

todo o interregno a requerente encontrava-se acobertada do seguro 

pactuado, usufruindo de tal garantida, não lhe socorre o direito à 

restituição da quantia paga a este título. Ainda, não produziu provas de 

que o dever de informação ao consumidor tenha sido violado, não se 

vislumbrando, assim, qualquer abusividade em sua contratação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO 

CELEBRADO EM 29/08/11 - PREVISÃO DE COBRANÇA EM ATO 

NORMATIVO - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - IOF - COBRANÇA 

REGULAR - SEGUROS - FACULDADE DE CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO 

EM DOBRO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I- [...] 

II- Segundo o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 

125.1331/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a partir 

de 30/04/08, o IOF pode ser objeto de financiamento, sujeito aos mesmos 

encargos do empréstimo principal. III- Ausente demonstração de que a 

contratação do seguro de proteção financeira foi imposta ao consumidor, 

deve ser reconhecida a sua regularidade. [...]” (TJMG - Apelação Cível 

1.0710.12.001600-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/10/2014, publicação da súmula em 10/10/2014). 

Com relação ao IOF (imposto sobre operação financeira), por se tratar de 

imposto que compete ao vendedor repassar à União, sendo certo que, 

além de decorrer de imposição legal, restado pacificado pelo C. Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.251.331-RS e 

1.255-573-RS, submetidos ao procedimento previsto no art. 543-C do CPC, 

a possibilidade de sua cobrança nos contratos de financiamento, senão 

vejamos: "(...)Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto 

sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento 

acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos 

contratuais." DANO MORAL Concernente aos danos extrapatrimoniais, 

tenho que não restou configurado, neste caso, dano à imagem, à 

intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, mas mero 

dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por 

dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade 

civil, já que a instituição financeira, em não havendo prova em contrário, 

agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto 

nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, além do mais, 

sem a devida fundamentação, só com mera citação nas fls.15 da peça 

inaugural. ,“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - ARTIGO 

420 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - MERO DISSABOR - RECONHECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DESTA CORTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE 

ATRIBUÍDO - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no REsp 1085826/RN, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

28/04/2011) Desta sorte, não conheço deste requerimento. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição do 

indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas 

pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do 

que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da 

parte, o que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a 

orientação firmada pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em 

dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando 

demonstrada a má-fé do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, 

impõe-se a compensação dos honorários advocatícios e custas 

processuais, na proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/02/2014, DJe 04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução 

em dobro, devendo eventual cobrança a maior ser restituída de forma 

simples, devidamente corrigida, de modo que não cabe falar em 

declaração de inexistência do débito em R$ 8.580,60, na forma posta na 

inicial, já que não foram acolhidos todos os pedidos revisionais firmados. 

Por fim, destaco que não há ensejo, ao requerimento apenas ao final 

formulado, de forma genérica e sem a respectiva fundamentação, acerca 

da correção do débito apenas pelo IGPM, ao se ter em vista que, por 

englobar a taxa remuneratória contratada tanto os juros como a correção 

do capital, não há motivos para a inserção de novo índice de correção. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por NILZA 

ARAUJO DOS SANTOS SOUZA em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, para determinar que sejam os juros remuneratórios 

calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do 
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Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato 

em 49,05% ao ano, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, 

tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação. Por ter o réu decaído de parte mínima, 

condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018438-92.2016.8.11.0041

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:

ALEXANDRO GALINDO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca de certidão da oficial de justiça de ID: 9571473.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026393-43.2017.8.11.0041

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:

KOMILAO LANCHES LTDA - ME (EXECUTADO)

NACIF SIRIO VILA REAL (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: 1026393-43.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: KOMILAO LANCHES LTDA - ME, NACIF SIRIO VILA 

REAL Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não 

o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

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

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

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

CPC, observando-se que o comprovante de diligência contido no ID. 

9634429. 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 E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10571-65.2016.811.0041 – CÓDIGO 1100012

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE RÉ: PRESTES E SOUZA LTDA ME

CITANDO: Prestes e Souza Ltda Me, CNPJ: 16915097000100

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 6.329,04

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: FIAT, MODELO STRADA CAB DUPLA, CHASSI: 

9BD5783411785854, PLACA: QBJ 3197, RENAVAM 01165196937, COR 

PRETA, ANO/MODELO: 2014/2015.

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 Ç. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003412-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

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 necessário se 

faz aguardar a resposta do requerido para averiguar se cabe 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, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003110-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMARIO FERREIRA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1003488-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLE DE FATIMA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 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, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038488-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003575-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SILVEIRA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004077-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1004082-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CHAVES ROCHA (AUTOR)

LUCIO MARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (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: 1003332-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ZIZUINO ORMONDES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

para R$ 19.610,16 (dezenove mil, seiscentos e dez reais e dezesseis 

centavos). Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em quinze dias, a 

regularizar o recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 157 de 320



conclusos. 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: 1003927-21.2018.8.11.0041

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:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

para R$ 19.558,45(dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos). Anote-se. Intime-se o autor para comprovar 

em quinze dias, a regularizar o recolhimento da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. 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: 1003725-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo e 

COMPROVAR A MORA no prazo de quinze dias, sob pena de 

indefer imento da in ic ia l .  Mi lena Salgue i ro ,  Assessora , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002052-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

RAFAEL SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

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

conceder a Justiça Gratuita ou pagamento de custas 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. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENES NUNES DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para complementar a purgação de mora 

como postulado pelo autor 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: 1000090-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022248-75.2016.8.11.0041

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:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (EXECUTADO)

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (EXECUTADO)

DENIMERCIO LOACYR GUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora indicar outros bens 

passíveis de penhora, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010330-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

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)
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Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

petição de id. 11931173, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006935-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1032989-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BIONDO OAB - RS51346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MANFRIN BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037044-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010167-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUELINA MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

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:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

 

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, 

26.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034117-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (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-la 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 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, 27.02.18 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037030-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, cumpra-se como ali 

consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001349-85.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASSIANO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033133-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DOS REIS PASSOS (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 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028713-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (RÉU)

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (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. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18. NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o 

apelado responder o recurso de apelação acostado aos autos, no prazo 

de Lei. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DA SILVA ATAIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br Deverá a Parte Requerida 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017988-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte executada 

pretende que seja extinta a presente execucao, pois minuciosamente 

demonstrado que o credito aqui cobrado e de responsabilidade da 

empresa recuperanda, divida que devera ser paga, nos termos apostos 

no plano de recuperacao judicial apresentado, bem como que sejam 

desploqueados todos os bens moveis e imoveis em nome do Reu. Requer 

ainda, que seja expedida a certidao de habilitacao do credito do autor, 

junto ao juizo da 1a Vara Civel Especializada De Falencias, Recuperacao 

Judicial e Cartas Precatorias De Cuiaba-MT. Por sua vez o credor 

manifesta que a ação de execução deverá seguir contra os avalistas. 

Sabemos que quando a empresa está em recuperação judicial, não poderá 

sofrer execução por título executivo, devendo o credor habilitar do 

processo respectivo. Entretanto, nada impede ao credor em executar os 

avalista considerando a autonia do aval pretsado pelas pessoas físicas. 

Deste modo, determino o prosseguimento da ação apenas em relação aos 

avalistas. procedam-se as anotações necessárias. Efetive-se 

levantamento de penhora em nome da empresa recuperanda, devendo 

recair apenas sobre os bens dos executados pessoas físicas. Intime-se. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 24.02.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034059-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Deverá a Parte requerida se manifestar sobre os documentos acostados 

aos autos pela parte requerente, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028589-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034711-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. BORGES DE MOURA - ME (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA (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: 

1034711-15.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 93.956,64; Tipo: Cível; 

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

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: C. H. 

BORGES DE MOURA - ME, CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034744-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. DA SILVA LOPES - ME (EXECUTADO)

IEDAIR SALLAS DA SILVA LOPES (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: 

1034744-05.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 18.129,57; Tipo: Cível; 

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

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: I. S. DA 

SILVA LOPES - ME, IEDAIR SALLAS DA SILVA LOPES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035263-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANNIA CAMPOS XAVIER BONILLO SADDI (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: 

1035263-77.2017.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

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

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: JORDANNIA CAMPOS 

XAVIER BONILLO SADDI 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: 1035810-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS 00228269121 (EXECUTADO)

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS (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: 

1035810-20.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.419,16; Tipo: Cível; 

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

EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

Parte Ré: EXECUTADO: ROSANGELA DE SOUZA SANTOS 00228269121, 

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS 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: 1001059-70.2018.8.11.0041

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:

GILMARA FELICIANO DIAS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias 

sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-13.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 161 de 320



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias 

sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032186-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias 

sobre a certidão do Oficial de Justiça.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006180-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

ARSENIO VINE VINAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1006180-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS 

LTDA - ME, JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA, ARSENIO VINE VINAS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Banco Bradesco S/A, propôs a 

presente Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Reta Mineração - 

Comércio, Transportes e Serviços Ltda Me e outros. Deferida a liminar 

junto ao ID 11471265, os bens descritos na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID 11935799, foram devidamente apreendidos. Compareceu o 

requerido junto ao ID 11663512, postulando pela purgação da mora e 

acostando o comprovante de pagamento do valor dado à causa, 

devidamente atualizado, consoante ID 11663780. Com base na decisão 

proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de 

Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do 

débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o 

pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de 

purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, defiro o 

pedido de restituição dos bens apreendidos (ID 11935799). Expeça-se 

Mandado de Restituição dos veículos, ficando desde já autorizado o 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Ressaltando 

que o requerido fornecerá os meios para o devido cumprimento do 

mandado. II – Em seguida, intime-se o requerente para que se manifeste 

sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021607-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IRENE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1021607-87.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IRENE DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Intimem-se os requeridos para, querendo e no prazo de quinze (15) 

dias, manifestarem sobre os documentos juntados pelo representante do 

Ministério Público no id. 9050650 (art. 437, §1º, CPC). 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013053-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013053-32.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, uma vez que a carta precatória foi devolvida com diligência 

negativa, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031719-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

LUCAS PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

JULIA PENA DE ARAUJO GOES (RÉU)

CAIO PENA DE ARAUJO GOES (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: 1031719-81.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIANO FRANCO DE 

ARAUJO GOES RÉU: CAIO PENA DE ARAUJO GOES, LUCAS PENA DE 

ARAUJO GOES, THAIS PENA DE ARAUJO GOES, JULIA PENA DE ARAUJO 

GOES Vistos etc. Para melhor readequação da pauta, redesigno a 
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solenidade do id: 10416975, para o próximo dia 10 de maio de 2018, às 

15:20 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002887-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1002887-04.2018.8.11.0041 AUTOR: LETICIA MATEUS DOS 

SANTOS RÉU: AYSLAN SANTOS DE MORAES Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). O documento constante no Id. nº 

11697138 demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e a infante, visto que, são pai e filha. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a ausência de documentos comprobatórios 

referente aos ganhos do requerido. O vencimento da prestação alimentícia 

se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, 

por meio de depósito em conta bancária, que deverá ser informada nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias. Os alimentos incidirão, também, nas 

verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 27 de março de 2018 às 

09:00 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. Proceda-se, 

pesquisa junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em busca de 

informações sobre a existência de eventual vínculo empregatício do 

demandado, Ayslan Santos de Moraes, CPF nº 051.087.681-17, filiação 

Evacir Rodrigues de Moraes e Edenir Gonçalves Santos. Em caso de 

informação positiva, oficie-se a empresa empregadora do alimentante, 

para que, proceda ao desconto dos alimentos, em folha de pagamento do 

executado, depositando-se o numerário em conta bancária, conforme 

acima determinado. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre advogada. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito [1] Endereço: Rua 04, Quadra 03, Nº 05, Jardim Beira Rio (fundos 

do bairro Coophamil), em Cuiabá/MT. ZONA: 02

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021053-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO OAB - MT3837-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021053-21.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2018 Katiuscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034586-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BORGES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1034586-47.2017.8.11.0041 AUTOR: TIAGO BORGES DE LIMA 

RÉU: VANDERLEI MOREIRA DA SILVA Vistos etc. A partir da Resolução nº 

125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um 

importante passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a 

Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, 

incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções 

de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 15 de março de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se as 

partes, por meio de seus ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020702-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANDRO JOEL JOHANN OAB - PR42576 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. (RÉU)

L. A. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON PRAWUCKI OAB - MT7411/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020702-48.2017.8.11.0041 AUTOR: TIAGO CORDEIRO RÉU: 

MARIA CLARA ARAUJO, LOHANNA ARAUJO DA CONCEIÇÃO Obs: não 

consegui gravar comunicação !!! Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de Paternidade, proposta por Tiago Cordeiro, em face de 

Maria Clara Araújo, representada por sua genitora Iohanna Araújo da 

Conceição, ambos devidamente qualificados e representados nos autos. 

Inicialmente, a demanda foi proposta perante o Juízo de Famílias e 

Sucessões de Guarapuava, Estado do Paraná, cuja competência foi 

declinada a esta comarca, tendo em vista que a infante aqui reside. 

Esclarece autor, que a infante é fruto de um relacionamento amoroso com 

a genitora e, com o término do relacionamento, ainda quando grávida, a 

mesma passou a residir nesta comarca. Informa que, quando a infante 

nasceu, sua genitora não constou seu nome na certidão de nascimento – 

id. 8698736, razão pela qual busca o reconhecimento de sua paternidade. 

A presente ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9498533, que 

deferiu a gratuidade processual e designou audiência de tentativa de 

conciliação. A requerida foi regularmente citada, na pessoa de sua 

representante legal, conforme certidão de id. 9727926. Audiência de 

tentativa de conciliação inexitosa – id. 10293211, diante da ausência de 

requerente. A requerida apresentou contestação – id. 10448396, 

oportunidade em que alega que a paternidade da infante não foi 

reconhecida pelo requerente, quando do seu nascimento, mas reconhece 

sua paternidade e, aproveita para pugnar pela fixação de alimentos 

provisórios em favor da mesma. Instado a se manifestar, o digno Ministério 
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Público pugnou pelo reconhecimento da paternidade da infante e, com o 

prosseguimento da demanda, quanto ao pedido de alimentos, com a 

fixação de alimentos provisórios – id. 11350859. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade, proposta 

por Tiago Cordeiro, em face de Maria Clara Araújo, representada por sua 

genitora Iohanna Araújo da Conceição. O pedido formulado na inicial, que 

dá contorno a presente demanda, é o reconhecimento da paternidade, não 

sua investigação, razão pela qual, havendo a confirmação da paternidade 

pela genitora da infante, seu reconhecimento torna-se incontroverso. Por 

se tratar de pedido incontroverso, é possível o julgamento parcial do 

mérito, conforme permissivo do art. 356, inciso I, do CPC. Ademais, dada a 

natureza do direito material em tela, que dá natureza dúplice às ações 

envolvendo direito de família, deverá a ação prosseguir para análise do 

pedido de alimentos, formulados pela requerida, em sede de contestação. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

TIAGO CORDEIRO pai biológico de Maria Clara Araújo, nascida nesta 

cidade, na data de 12/10/2010 – id. 8698736, com fundamento no art. 356, 

do CPC. EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil – 

id. 8698736, no qual a infante foi registrada, para inclusão do nome do 

genitor TIAGO CORDEIRO, bem como, para que se efetue a inclusão do 

nome da avó paterna: Cleuza Keinert Cordeiro – id. 8698736, já que não 

consta o nome do avô paterno. Outrossim, tendo em vista que não há 

elementos suficientes nos autos, que permita, com segurança, a análise 

da capacidade econômica do requerido, mas somente a informação de 

que é auxiliar de linha de montagem, FIXO alimentos provisórios em 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo vigente, que correspondem, hoje, a R$ 

190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos), que deverão ser 

depositados até o dia 10 de cada mês, em conta corrente da genitora da 

infante, nº. 01010489-9, agência 4408, Banco Santander, CPF 

029.533.021-07. PROCEDA-SE busca, por meio dos Sistemas 

Conveniados, de contrato de trabalho ativo, para desconto em folha de 

pagamento, do valor ora fixado. INTIME-SE o autor/requerido para que, se 

manifeste acerca da contestação apresentada nos autos, bem como 

quanto a presente decisão, a fim de que tome conhecimento da obrigação 

alimentar que ora lhe é imposta, no prazo de 05 (cinco) dias. Por economia 

processual, e considerando que o genitor da infante não reside neste 

Estado, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 05/04/2018, às 15h20min. INTIMEM-SE as partes para comparecimento, 

a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados. NOTIFIQUE-SE o ilustre Ministério Público. Cumpra-se com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004524-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1004524-87.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO ROSA DOS 

SANTOS, HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

retificando o valor da causa, bem como colacionando aos autos 

procuração do requerente João Rosa dos Santos, tendo em vista ser de 

forma consensual, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000261-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1000261-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IRAIDES DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido constante no Id. nº 

11936845, pelo que concedo o prazo de 10 (dez) dias, para as 

providências que se fazem necessárias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (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: 1027573-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROCHA 

ALVES JUNIOR REQUERIDO: IONETE DORCELINA DOS SANTOS, RENATA 

SANTOS CARVALHO, PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO, PEDRO 

HENRIQUE SANTOS CARVALHO, MARCOS GOMES DE CARVALHO, 

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO, SIDNEY GOMES CARVALHO 

Vistos etc. Em atenção ao requerimento do id:11714650, para que, haja 

definição de quem custeará a parte faltante do exame de DNA já coletado, 

designo audiência de conciliação, para o dia 06 de março de 2018, às 

13:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 

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: 1028664-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PEREIRA SILVA (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: 1028664-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VALTENIR ROSA 

DA SILVA REQUERIDO: GABRIELA PEREIRA SILVA Vistos etc. Ante 

manifestação do id: 11515484, designo sessão de mediação, para o dia 27 

de março de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Intime-se o autor por meio de sua culta advogada. Sirva cópia 

da presente como mandado de intimação da parte requerida.[1] 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a 

intimação da requerida GABRIELA PEREIRA SILVA: Rua F8, Qd.10, casa 

419, Jardim Fortaleza, em Cuiabá/MT, fone: (65) 99905-0077. ZONA 07.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA SONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

HILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LAYSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

JOSÉ LEANDRO SAMPAIO (REQUERIDO)

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LUCIENE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO (REQUERIDO)

LEONIL PACHECO SAMPAIO (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: 1000204-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARTA SONIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO, 

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO, LUCIENE PACHECO 

SAMPAIO, LEONIL PACHECO SAMPAIO, ADONIS PACHECO SAMPAIO, 

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO, LAYSE PACHECO SAMPAIO, 

ZENILDO PACHECO SAMPAIO, ALDO PACHECO SAMPAIO, HILDO 

PACHECO SAMPAIO, ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO, JOSÉ 

LEANDRO SAMPAIO Vistos etc. Acolho a emenda da inicial constante no 

Id. nº 11693115. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem 

proposta por Marta Sonia do Nascimento, em desfavor dos herdeiros do 

de cujus, Silvana Glória do Nascimento Sampaio, Carlos Eduardo do 

Nascimento Sampaio, Luciene Pacheco Sampaio, Leonil Pacheco Sampaio, 

Adonis Pacheco Sampaio, Maria Benedita Pacheco Sampaio, Layse 

Pacheco Sampaio, Zenildo Pacheco Sampaio, Aldo Pacheco Sampaio, 

Hildo Pacheco Sampaio e Alfredina Alexandra Pacheco, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que, a requerente e 

o de cujus conviveram em união estável por, aproximadamente, 17 

(dezessete) anos, de forma pública e contínua, tendo o relacionamento 

findado no ano de 1995,ocasião em que o mesmo veio a falecer. Desta 

união, nasceram dois filhos em comum, ora requeridos, Silvana Glória do 

Nascimento Sampaio e Carlos Eduardo do Nascimento Sampaio. Afirma, 

ainda, que o falecido deixou oito filhos, frutos de outro relacionamento, 

quais sejam, Luciene Pacheco Sampaio, Leonil Pacheco Sampaio, Adonis 

Pacheco Sampaio, Maria Benedita Pacheco Sampaio, Layse Pacheco 

Sampaio, Zenildo Pacheco Sampaio, Aldo Pacheco Sampaio e Hildo 

Pacheco Sampaio. Requer, assim, o reconhecimento judicial desta relação 

de união estável. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 02 

de abril de 2018 às 08:30 horas, a ser realizada pela ilustre Conciliadora 

desta Vara Judicial. Citem-se as partes 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. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente como mandado de citação e intimação. Intime-se a 

autora, por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua Araras, Quadra 127, Lote 7, Casa 

627, Setor E, Planalto, em Cuiabá/MT. ZONA 04 Endereço: Av. Dom Bosco, 

nº 120, Dom Aquino, em Cuiabá/MT. ZONA 01

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003244-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEETE DA SILVA BONDESPACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO LOPES DAS NEVES (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: 1003244-18.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSEETE DA SILVA 

BONDESPACHO RÉU: NORBERTO LOPES DAS NEVES Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos, proposta por Mel Estéffany Silva das Neves, 

representada por sua mãe Joseete da Silva Bondespacho, em face de 

Norberto Lopes Neves, todos devidamente qualificados nos autos. Busca 

a autora, a fixação de alimentos em seu favor no importe de 02 (dois) 

salários mínimos vigentes. A ação fora recebida nos moldes do 

id:4792257, fixando os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivalem a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais). O requerido fora devidamente 

citado (id: 7346505), apresentando contestação no id: 7284749, alegando 

que, a infante se encontra sob os cuidados da avó materna, postulando 

pela extinção da ação. Em audiência de conciliação (id:7308743), realizada 

no dia 22.05.2017, não foi possível a composição entre as pares, visto 

que, divergem com relação ao valor dos alimentos. Na oportunidade, o 

requerido ofertou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

afirmando estar desempregado. Houve impugnação no id:8039212. O 

digno Ministério Público manifestou-se no id: 9268933. Em decisão do id: 

9484768, fora designada sessão de mediação com as partes que, restou 

infrutífera ante a ausência do demandado que, justificou sua ausência no 

id: 10252940. Na oportunidade, o requerido propôs o pagamento dos 

alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

visto que, fora empregado recentemente. A proposta fora rejeitada pela 

parte autora no id: 10782325. As partes são legítimas, bem como, legítimos 

os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e 

não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, 

dou o feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a 

ser efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que ora 

designo para o dia 11 de abril de 2018, às 14:00 horas, para depoimento 

pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas. Para a intimação das 

testemunhas, deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. 

De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do 

art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução. 

Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. aferição do binômio 

necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a serem 

pagos pelo requerido; 2. aferição da capacidade econômico-financeira 

das partes; Oficie-se a empresa LOIOLA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA ME (Rua Treze de Maio, 822, Centro, em Rondonópolis/MT), para 

que, promova ao desconto dos alimentos fixados na decisão do 

id:4792257, em folha de pagamento do demandado, depositando-se o 

numerário, na conta bancária da parte autora que, deverá informá-la aos 

autos, em 03 (três) dias. Sirva cópia da presente como mandado de 

intimação da parte autora.[1] Notifique-se o nobre Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço para a intimação da parte autora M.E.S.N, representada por sua 

mãe JOSEETE DA SILVA BONDESPACHO: Av. São Francisco, Qd. 03, Lt. 

04, Casa 286, Ouro Fino, CEP: 78055-705, em Cuiabá/MT. ZONA 06.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003975-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE LORRAYNE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO (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: 1003975-77.2018.8.11.0041 AUTOR: JAQUELYNE LORRAYNE 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO RÉU: SANDRO CAVALCANTE DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 04 de 

junho de 2018, às 10:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial, onde o requerido poderá reconhecer a paternidade 
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espontaneamente. 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. Caso 

não haja o reconhecimento espontâneo da paternidade, como medida de 

celeridade determino que, na mesma data e horário da audiência acima, 

para que, seja feita a coleta do material genético que deverá se dar junto 

ao Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e 

envio das amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, 

localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, 

TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves 

São Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame fica de responsabilidade do 

requerido que, deverá providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, 

deverão ser encaminhadas as seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito 

informar o número de bandas coincidentes com as do(da) autor(a), 

encontradas no material genético do réu? Em caso afirmativo, qual o 

número? 2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui 

ou determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, 

qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a 

obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, bem como, o digno 

Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da necessidade de 

quesitos complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O 

laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e deverá conter 

a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por 

derradeiro, advirta-se o requerido de que, a ausência injustificada deste, 

na data designada para a realização do exame, bem como sua abstenção 

quanto ao pagamento da pericia, será entendida pela Justiça como indício 

da paternidade. Como medida de celeridade e economia processual, sirva 

cópia da presente, como mandado de intimação dos requeridos. Intime-se 

a autora por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre Parquet. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço: Rua Clara Nunes, 197, Santa Isabel, em Cuiabá/MT. ZONA 02

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003084-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO OAB - MT20280/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL FERNANDES MARQUES (RÉU)

LUCIANA COSTA MARQUES (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: 1003084-56.2018.8.11.0041 AUTOR: VALTER FERNANDES DE 

LIMA RÉU: LUCIANA COSTA MARQUES, LUCAS GABRIEL FERNANDES 

MARQUES Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, 

II). Defiro a gratuidade processual, nos termos da Lei 1060/50. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 02 de abril de 2018 às 10:30 

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. A ação revisional 

pressupõe a ocorrência de fato novo quanto à possibilidade e 

necessidade que, precisa de prova a ser trazida aos autos com a defesa 

e durante à instrução, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela de 

urgência para a minoração dos alimentos, tendo em vista o necessário 

contraditório. Atente-se ao fato de que a constituição de nova prole, não é 

motivo, por si só, para a redução dos alimentos, pois ato de vontade do 

autor que, não pode prejudicar o filho da união anterior. Se o pai, sabendo 

de suas obrigações com o filho já existente, se acha em condições de 

constituir outra família, deve arcar com a responsabilidade, advinda disso. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de intimação. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogado. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua Brasil, nº 16, 

Qda: 33, Doutor Fábio Leite II, em Cuiabá/MT. ZONA 06

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017559-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINTO VIANA OAB - MT10456-O (ADVOGADO)

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ GUIMARAES (INVENTARIADO)

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: 1017559-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DA GUIA 

GUIMARAES INVENTARIADO: JOAO LUIZ GUIMARAES Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inventário, proposta por Maria da Guia Guimarães, 

visando à obtenção da partilha dos bens deixados por João Luiz 

Guimarães, falecido na data de 07 de dezembro de 2005, conforme 

certidão de óbito acostada no id. 8013305. A presente ação foi recebida, 

nos termos da decisão de id. 8014327, quando então, foi postergada a 

análise do pedido de gratuidade processual e nomeada a autora 

inventariante, cujo termo de compromisso foi devidamente assinado – id. 

9785237. Realizadas buscas de bens pelos sistemas conveniados, 

restaram negativas, conforme extratos acostados ao id. 9143241. 

Primeiras declarações constam no id. 9394759, que vieram acompanhadas 

de plano de partilha amigável. Certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal no id. 9394775. Recolhimento de ITCMD nos 

identificadores 9878419 e 11593742. Certidão de inexistência de 

testamento no id. 9878427. Parecer ministerial acostado no id. 10767420 e 

11286954. Retificação às primeiras declarações no id. 11088580. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Inventário, proposta 

por Maria da Guia Guimarães, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por João Luiz Guimarães, falecido na data de 07 de dezembro de 

2005, conforme certidão de óbito acostada no id. 8013305. Esclarece a 

autora, que era casada com o falecido e, quando de seu óbito, deixou 02 

(dois) herdeiros, seus filhos Mamedes Silva Guimarães e Lucas Silva 

Guimarães, este falecido na data de 25/03/2014, deixando esposa e 02 

(duas) filhas, Tayná Talytha Almeida Guimarães e Taylla Talyssa Almeida 

Guimarães. Integram o acervo hereditário direitos de posse sobre dois 

imóveis, o primeiro, localizado nesta cidade, adquirido por meio de 

escritura pública de compra e venda, avaliado em R$ 379.819,54 

(trezentos e setenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e 

quatro centavos) e, o segundo, localizado na cidade de Chapada dos 

Guimarães, avaliado em R$ 118.058,03 (cento e dezoito mil e cinquenta e 

oito reais e três centavos). Verifica-se que as partes são capazes ou 

estão devidamente representadas, sendo que outorgaram procuração ao 

mesmo advogado, pelo que não verifico óbice a homologação da partilha. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada no id. 9394759, dos direitos sobre os bens 

deixados por JOÃO LUIZ GUIMARÃES, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. DEFIRO a gratuidade processual 

requerida. Transitada em julgado esta decisão, tendo em vista que já 

consta nos autos o recolhimento do ITCMD e das certidões negativas de 

débitos perante as Fazendas Públicas, REMETAM-SE os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha. Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório 

Distribuidor, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001403-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - MT0015934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001403-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL JOAQUIM 

DA SILVA FILHO REQUERIDO: POLIANA OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta por Manoel Joaquim da Silva Filho, 

em face de Poliana Oliveira da Silva. Esclarece a parte autora, que a 

curatelanda sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico em ponto, 

evoluindo para síndrome de “locked-in”, ficando limitada ao leito, com 

tetraplegia espástica, o que a impossibilita da prática dos atos da vida civil, 

conforme declaração médica de id. 4636035. A ação foi recebida – id. 

4639799, quando, então, foi deferido o pedido de tutela de urgência, 

nomeando o autor, curador provisório da curatelanda. Termo de curatela 

assinado – id. 8150329. Relatório de estudo social – id. 4978706, onde se 

contatou que a curatelanda está impossibilitada de realizar movimentos 

físicos, porém, escuta e movimenta os olhos. Certidão positiva de citação 

da curatelanda, cuja diligência possibilitou averiguar que a curatelada não 

possui condições para se locomover, sendo acompanhada por uma 

enfermeira. Nomeado curador especial – id. 9773796, foi apresentada 

contestação por negativa geral – id. 10094056. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada sofreu um acidente vascular encefálico 

isquêmico em ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, com 

tetraplegia espástica, encontrando-se, hoje, restrita ao leito, sem qualquer 

possibilidade de locomoção, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 4978706, constatou que a curatelanda “no 

momento encontra-se incapacitada para realizar movimentos físicos, como 

caminhar, falar, fazer movimento com os braços e pernas, porém 

observamos que ela escuta e movimenta os olhos”. Ademais, continuam 

as técnicas responsáveis pelo estudo: “durante o percurso da entrevista 

percebemos que a interditada aparentou estar sendo muito bem cuidada 

pela família, oferecendo a ela muito carinho e atenção, bem como 

tratamento necessário para sua recuperação e restabelecimento com boa 

qualidade de vida”. A curatela se apresenta como medida necessária 

neste momento, diante da completa incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando o autor, seu genitor, apto ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu 

nome, os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerente. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017055-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA MARIA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1017055-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIANA 

APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA REQUERIDO: JOSELINA MARIA DE 

SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Eliana Aparecida de Siqueira Costa, em face de Joselina Maria 

de Siqueira. A autora, esclarece na inicial – id. 7960224, que é sobrinha da 

requerida, que conta com 89 (oitenta e nove anos), é cardíaca e portadora 

de marcapasso, fazendo uso diário de medicamentos controlados e 

necessita de auxílio para as tarefas diárias, inclusive, para sua higiene 

pessoal, conforme atestado médico de id. 7960767. Informa que, a 

requerente é aposentada, percebendo mensalmente a quantia de R$ 

4.531,04 (quatro mil quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), que 

se destina ao pagamento do plano de saúde, no montante de R$ 733,43 

(setecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), custeio dos 

medicamentos, alimentação e da cuidadora particular. Pugna a autora por 

sua nomeação, como curadora da requerida, a fim de representá-la nos 

autos da vida civil e, ao final, pela procedência da ação, decretando a 

curatela da requerida, nomeando-a curadora definitiva. A autora é 

regularmente representada, por meio de advogados particulares, 

conforme procuração de id. 7960518. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 7993467, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora, curadora provisória da requerida. A 

requerida foi regularmente citada – id. 7993467. Relatório de estudo 

psicossocial consta de id. 9624466. Diante do decurso do prazo sem 

apresentação de contestação, foi nomeada a nobre Defensoria Pública 

curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral – id. 

11017186. Impugnação à contestação – id. 11434267. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer de id. 11503843. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Eliana Aparecida de Siqueira Costa, em face de Joselina Maria de Siqueira. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso 

dos autos, verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso 

concreto, e por entender que a autora demonstra aptidão para o encargo. 

O atestado médico de id. 7960767, corroborado pelo estudo psicossocial 

de id. 9624466, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representa-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações físicas, em virtude do da idade avançada, 
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evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de JOSELINA MARIA DE SIQUEIRA, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora, pratique os 

atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe curadora ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 : 

1011050-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAELA ALMEIDA 

ALBUQUERQUE, MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, 

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE REQUERIDO: AMBROSINA DE 

JESUS ALBUQUERQUE Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta 

Cristina de Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em 

face de Ambrozina de Jesus Albuquerque. Esclarecem na inicial – id. 

6029417, que Ambrozina de Jesus Albuquerque, tem Alzheimer (CID 10 – 

G30), em estado avançado, o que a torna totalmente dependente de 

cuidados de terceiros para as atividades básicas da vida, conforme 

atestado médico de id. 6029456. Informam que, a idosa está residindo em 

instituição específica para idosos, onde recebe todos os cuidados de que 

necessita, cuja qual custa, mensalmente, o valor de R$ 4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais), conforme demonstra o recibo de id. 6029456. 

Pugnam pela nomeação provisória de Rafaela Almeida Albuquerque, neta 

paterna da requerida, para que a mesma possa cuidar de seus interesses, 

inclusive com acesso ao seu salário de aposentada e, ao final, pela 

procedência da ação, decretando a curatela da requerida, nomeando-a 

curadora definitiva. Os autores estão regularmente representados, por 

meio de advogados particulares, conforme procurações de id. 6029426. A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 6033859, oportunidade em 

que foi deferida a gratuidade processual, nomeando a autora Rafaela 

Almeida Albuquerque, curadora provisória da requerida. Em cumprimento 

ao mandado de citação e intimação da requerida, foi certificado, acerca da 

incapacidade de seu recebimento, diante de seus problemas mentais e da 

saúde frágil da mesma. Audiência realizada – id. 7252911, qual não contou 

com a presença da requerida, devido a sua idade avançada e problema de 

saúde apresentado, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

apresentação da relação de gastos e de receita mensal da requerida, bem 

como, foi nomeado curador especial, para a promoção da defesa da 

requerida. A autora apresentou relatório dos gastos com a requerida – id. 

7981235. Determinada a realização de estudo psicossocial “in loco” – id. 

10113446. Contestação por negativa geral, foi apresentada pela douta 

Defensoria Pública – id. 10408265, da qual a autora apresentou 

impugnação – id. 10581946. Relatório de estudo psicossocial consta de id. 

10729859. Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11312392. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta Cristina de 

Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em face de 

Ambrozina de Jesus Albuquerque, avó e mãe dos autores. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a autora Rafaela demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 6029456, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10729859, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representá-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Alzheimer e da idade 

avançada, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de AMBROZINA DE JESUS 

ALBUQUERQUE, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE sua 

curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009137-87.2017.8.11.0041
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SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)
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Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)
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ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1009137-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SHIRLEY STUART 

DE FIGUEIREDO REQUERIDO: ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta por Shirley Stuart de Figueiredo, 

em face de Isis Garcia de Figueiredo. Esclarece a autora, que a 

curatelanda é sua mãe, é portadora de Alzheimer – CID 10 G 30.0 e, faz 

uso constante de medicamentos, não possuindo capacidade de se auto 

gerir, em caráter definitivo, conforme atestado médico – id. 5616701 e id. 

5616726. A ação foi recebida – id. 5804869, quando, então, foi deferido o 

pedido de gratuidade processual, e nomeada a autora curadora provisória 

da curatelanda, cujo termo foi devidamente assinado – id. 6037963. A 

curatelanda foi citada, conforme certidão de id. 8094788. Relatório 

psicossocial – id. 9713286. Nomeada curadora especial para promoção da 

defesa da curatelanda – id. 10676225, que apresentou contestação por 

negativa geral – id. 10836820. Instado a se manifestar o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 
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ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Alzheimer e, devido aos 

lapsos de memória, sente-se desconfortável para realizar atividades 

externas exigidas, por vezes exigidas, já que pensionista do Exército 

Brasileiro, necessitando, pois, de curadora para representá-la. Por meio 

do estudo psicossocial realizado nos autos, constatou-se que a autora 

demonstra aptidão para o exercício do encargo, demonstrando afeto e 

disposição para atender a genitora. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA 

de ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, SHIRLEY STUART DE 

FIGUEIREDO curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004151-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINI FERRARI DE LIMA (REQUERENTE)

MARIA GASPARINA FERRARIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR OAB - SP222967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY LEITE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004151-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA GASPARINA 

FERRARIO LEITE, ROSALINI FERRARI DE LIMA REQUERIDO: WOLNEY 

LEITE DE LIMA Visto. Trata-se de carta precatória distribuída pela própria 

parte, oriunda da Comarca de São Paulo/SP, que não contém os 

documentos obrigatórios, previstos no art. 260 do Código de Processo 

Civil. Também não foi comprovado o recolhimento da taxa de distribuição. 

Portanto, determino ao requerente que regularize a distribuição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e promova-se a devolução da carta ao juízo 

deprecante. Cumpra-se. Cuiabá, 26.2.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023018-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA OAB - MT8891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA EVELYN LEAO CARRANZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 

30 DIAS AUTOS N.º 1023018-68.2016.8.11.0041 PJE ESPÉCIE: 

I n t e r d i ç ã o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO PARTE REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA 

PARTE REQUERIDA: LAURA EVELYN LEÃO CARRANZA INTIMANDO(A, 

S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 14/12/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

SENTENÇA: Numero do Processo: 102301868.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA REQUERIDO: LAURA 

EVELYN LEAO CARRANZA Vistos.Luiz Augusto Borges Carranza propôs 

a presente Ação de Interdição em face de Laura Evelyn Leão Carranza.O 

requerente afirmou ser pai da requerida, que não possui o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens, destacando-se sinais de 

incapacidade/invalidez para os atos e invalidez para o desempenho das 

atividades da vida diária e do trabalho, e que a genitora da requerida 

faleceu em 24.11.16.A curatela provisória foi deferida (Id. 4717570). Em 

seqüência foi realizada audiência de interrogatório.Foi determinado que 

juntasse aos autos laudo médico atualizado das condições físicas e 

psíquicas da requerida, cujo relatório está encartado (Id. 10215245).O 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Id. 11068962).É o 

relatório.D E C I D O.Pretende o autor, a interdição de sua filha Laura 

Evelyn Leão Carranza, pelas razões fáticas e de direito expostas na peça 

inicial.Consoante conclusão do Laudo Médico, a requerida desde o 

nascimento apresentou grandes problemas físicos e cognitivos. Por volta 

dos 18 anos de vida, iniciou crises convulsivas passando a usar 

medicações controladas, e recentemente esteve internada devido a forte 

crise convulsiva decorrente de infecção urinária, apresentando alterações 

cognitivas e psiquiátrica de delírios e alucinações.Toda a prova produzida, 

inclusive, interrogatório, converge para a conclusão de que a requerida 

não possui capacidade mental de reger a si própria, necessitando que sua 

vida seja dirigida por um Curador, in casu, o Requerente.Ante o exposto, 

em consonância com o Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

por conseguinte, decreto a interdição de Laura Evelyn Leão Carranza, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curador definitivo à requerida, o senhor Luiz 

Augusto Borges Carranza.Por fim declaro extinto o processo com 

julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 9 de fevereiro de 

2018.Sergio Valério-Juiz de Direito. Eu, Shirlei Freires da Silva - Técnica 

Judiciária, digitei. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2018. Mirelli Silva 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035621-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIKO TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CELINO BORGES (INVENTARIADO)
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Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035621-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EMANOELY GILCELLY DA 

SILVA BORGES, RAFAEL TOMIYAMA BORGES, MARIKO TOMIYAMA 

BORGES INVENTARIADO: NIVALDO CELINO BORGES Visto. 1. Trata-se de 

ação de inventário proposta por Emanoely Gilcelly da Silva Borges, Rafael 

Tomiyama Borges e Mariko Tomiyama Borges, representada por Rafael 

Tomiyama Borges, em razão do falecimento de Nivaldo Celino Borges. 2. 

Preliminarmente, importa observar que, conforme jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a constituição de mandato judicial é ato 

personalíssimo, de modo que, não é válido o instrumento outorgado por 

terceiro: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A 

outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do 

art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes 

para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento 

outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido. (REsp 

440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ. 3. Portanto, somente a própria herdeira Mariko Tomiyama 

Borges poderá outorgar poderes aos advogados que patrocinam esta 

ação, o que certamente não constitui qualquer óbice, visto que, com apoio 

da tecnologia, hodiernamente democratizada, poderá firmar a procuração, 

digitalizá-la ou mesmo fotografá-la, e remetê-la ao nobre causídico para 

que promova sua indexação a este processo eletrônico. 4. Dito isso, nos 

termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante a requerente Emanoely Gilcelly da Silva Borges. 5. INTIME-SE 

a inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função. 6. Prestado o compromisso, a inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 7. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis, que contenham o registro de 

aquisição da propriedade pelo inventariado; b) certidão de óbito do 

cônjuge da inventariada; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal (do domicílio da inventariada e onde 

estiverem localizados os bens), pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e 

PGE) e da Receita Federal; d) certidão de inexistência de testamento 

(Prov. n. 56/2016/CNJ); e) instrumento de procuração firmado por Mariko 

Tomiyama Borges. 8. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para 

as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

firmado pelos herdeiros ou por que possua poderes para tanto. 9. Defiro 

ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002274-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR MARIA METELO (REQUERENTE)

ELZA MARIA METELLO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002274-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MOACYR MARIA METELO, 

ELZA MARIA METELLO DINIZ Visto. Inexiste previsão legal para o 

recolhimento das custas ao final do processo. Intimem-se as requerentes 

para que efetuem o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para 

extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá, 26.2.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023866-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ANDRADE PORTO (REQUERENTE)

JOEL DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

WESLEY GALVAO PORTO (REQUERENTE)

FRANCINE HENRICH ANDRADE (REQUERENTE)

ANA FLAVIA HENRICH ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA COSTA ANDRADE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023866-55.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANA FLAVIA HENRICH 

ANDRADE SANTOS, JOEL DE PAULA SANTOS, ANA CLAUDIA ANDRADE 

PORTO, WESLEY GALVAO PORTO, FRANCINE HENRICH ANDRADE 

INVENTARIADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA ANDRADE Visto. Defiro a 

habilitação do herdeiro Marcos Vinícius Andrade e Silva Reis, postulada na 

petição com id. 9929213. Promova-se a inclusão do referido herdeiro e 

seu advogado ao cadastro do processo. Após, intime-o, na pessoa de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

sobre as primeiras declarações e o requerimento formulado na petição 

com id. 11818039. Cite-se a Fazenda Pública Estadual. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.2.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005247-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYLE GETULIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

GLEYTON LUIZ GETULIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

jeferson cristian alemida prado (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO)

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 nº 1005247-43.2017.8.11.0041 Ação: 

Investigação de paternidade c/c alimentos. Vistos, etc... Gleyton Luiz 

Getulio da Silva ajuizou a presente Ação de Investigação de paternidade 

c/c alimentos, em face de Jeferson Cristian Prado, todos qualificados na 

inicial, sob o argumento, em resumo, de que sua mãe e o Requerido 

mantiveram um relacionamento, advindo dessa relação seu nascimento. 

Informa que o Requerido, após seu nascimento e até os dias atuais, nunca 

prestou qualquer assistência, seja afetiva e/ou financeira. Dessa forma, 

ajuizou a presente ação requerendo a procedência do pedido, a fim de 

que seja reconhecida a paternidade atribuída ao Requerido, bem como 

sejam fixados alimentos. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. O Requerido apresentou contestação, 

Id n. 8055404, acompanhada de documentos. Realizada audiência, a 

tentativa de conciliação restou parcialmente exitosa, uma vez que as 

partes entabularam acordo no tocante a realização do exame de DNA, 

nome que o Requerente passará a usar, alimentos, bem como 

convencionaram que o resultado positivo do exame será suficiente para a 

procedência da ação quanto ao reconhecimento da paternidade e os 

doutos patronos das partes desistiram de qualquer manifestação, 

consoante comprova do termo de audiência, Id n. 8094786. O laudo 

pericial foi acostado aos autos sob o Id n. 9137375. Não houve pelas 
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partes manifestação acerca do laudo pericial, Id n. 10602840 e Id n. 

10814696. Não foi, também, pelo Requerente comprovado de que esteja 

matriculado, estudando e, tampouco, apresentado número de sua conta 

bancária, Id n. 10814696. Relatei. Fundamento e decido. Quanto à sua 

natureza jurídica, podemos afirmar que a ação investigatória de 

paternidade consiste em ação de estado, e declaratória, haja vista ter ela 

por escopo a declaração judicial de que o Requerente é filho do 

Requerido, de modo que proferida sentença favorável àquela, tornar-se-á 

definida a sua situação, tendo, por corolário, direito ao uso do patronímico 

do pai, de ser por este alimentado, educada e de suceder-lhe. Dentre os 

pressupostos de admissibilidade da ação de investigação de paternidade, 

elencados nos artigos 1.607 à 1.617, do Código Civil vigente, 

depreende-se a configuração de concubinato ou a ocorrência de meras 

relações sexuais entre a mãe do investigante e o indigitado pai. No caso 

em exame, constata-se que, de acordo com relatos, a genitora do 

Requerente e o Requerido mantiveram relacionamento amoroso e, após a 

realização do exame de DNA restou demonstrado que: “De acordo com a 

análise dos genótipos presentes nos integrantes do estudo, declaramos 

que os valores estatísticos acima reportados, indicam a inclusão do SR. 

JEFERSON CRISTIAN PRADO, como pai biológico de GLEYTON LUIZ 

GETULIO DA SILVA”, Id n. 9137375, pág. 4. Vejamos o que se extrai da 

jurisprudência: “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM DNA 

POSITIVANDO CERTEZA DE 99,99% – Confiabilidade absoluta. Alimentos 

fixados na forma do art. 400 do CC, em um salário mínimo e que são 

devidos da citação, conforme jurisprudência dominante do STJ. 

Improvimento, indeferido o pedido de assistência judiciária”. (TJSP – AC 

220.447-4/9 – 3ª CDPriv. – Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani – J. 05.02.2002) 

(negritamos e grifamos) Assim, entendo estar satisfatória e 

inquestionavelmente comprovada a paternidade. Quanto aos alimentos, 

ficou o Requerente ciente de deveria juntar aos autos prova de estar 

efetivamente matriculado e estudando, sob pena de indeferimento do 

pedido de alimentos, contudo, não o fez, conforme se verifica da certidão 

de Id n. 10814696. Assim, procedo à homologação do acordo somente no 

tocante a investigação de paternidade, mesmo porque, poderá se utilizar 

da via judicial autônoma para fins de buscar ajuda/auxilio paterno. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão do Requerente com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para declarar JEFERSON CRISTIAN 

PRADO seu pai biológico e, via de consequência, determino que se 

procedam às devidas anotações/alterações na averbação perante o 

Cartório de Registro Civil competente, onde O Requerente foi registrado, 

fazendo constar o nome do pai, Jeferson Cristian Prado, e dos avós 

paternos (Jarbas Prado Lazaro e Suzinalia de Almeida Prado, Id n. 

809476) e a devida alteração no nome do Requerente, que passará a 

chamar-se GLEYTON LUIZ GETULIO DA SILVA PRADO, Id n. 809476, pág. 

2. Sem prejuízo do acima decidido, determino a Secretaria Judicial que 

solicite a devolução do mandado de averbação indevidamente expedido e 

encaminhado ao Cartório competente, Id n. 10815741 e Id n. 10914446, 

uma vez que não havia antes de prolatada esta sentença homologatória, 

qualquer determinação neste sentido. Proceda, ainda, a Secretaria 

Judicial, as retificações e anotações necessárias em relação ao nome do 

Requerido junto ao Sistema PJe, Id n. 8055416. Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se, com 

as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031602-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEGUNDO FETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA OAB - MT16928/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA OAB - 013.511.961-89 

(PROCURADOR)

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 nº. 1031602-90.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Leticia Ferreira Gonçalves Fetter e Paulo 

Segundo Fetter, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial 

de bens e que se encontram separados de fato, não possuindo qualquer 

intenção de voltarem a conviver como marido e mulher. Informam que do 

enlace adveio o nascimento de um filho, sendo que em relação a ele 

acordaram acerca da guarda, direito de visitas e alimentos. Relatam que 

foi adquirido um bem, tendo sido ajustado acerca da partilha deste, nos 

termos dispostos na petição inicial. Salientam que não haverá pagamento 

de alimentos entre as partes. A Requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Pedem, ao final, a procedência do pedido com a homologação do 

acordo. A inicial foi instruída com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimados, os Requerentes atribuíram valor ao bem a 

ser partilhado, retificaram o valor da causa, informaram que pretendem 

manter a guarda do filho compartilhada com residência no lar materno, Id n. 

10562852 e Id n. 10692782. O Ministério Público opinou pela procedência 

do pedido, Id n. 11164645. Relatei. Fundamento e decido. A presente ação 

está pronta para julgamento, uma vez que se trata de requerimento 

conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, 

6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Ressalto, 

ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático 

existente nos autos e em atenção ao art. 371, do CPC, formar livremente 

sua convicção. Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, em prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes, deixar de acolher o pedido de divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes e o faço para DECRETAR O 

DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77 e no §6º do art. 226 da Constituição Federal, extinguindo o 

vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, 

HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os 

termos e cláusulas do acordo entabulado no Id 10241710 e Id n. 10692782 

, onde ficou convencionado que a guarda do filho será compartilhada, com 

residência fixa no lar materno, sendo facultado ao pai exercer seu direito 

de visitação/convivência de maneira alternada, passar o final de semana 

com o filho, buscando-o no lar materno as 17:00 horas da sexta feira e 

devolvendo-o às 21:00 horas do domingo. Acordaram, ainda, acerca das 

comemorações de aniversário, festividades/feriados e férias escolares, Id 

n. 10241710, pág. 2. O pai pagará alimentos ao filho no valor de 53,37% 

(cinquenta e três vírgula trinta e sete por cento) do salário mínimo. 

Convencionaram, também, que o pai ficará responsável pelo pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos e material 

escolar. A Requerente voltará a usar o nome de solteira. Ante a 

declaração da existência de bem adquirido na constância do casamento, 

homologo os termos da partilha celebrada entre as partes. Por se tratar de 

divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o necessário à 

averbação da sentença, no Cartório de Registro competente. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030367-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NASLA JANAINA DIAS WOJCIECHOWSKI (AUTOR)

EGIDIO WOJCIECHOWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO WOJCIECHOWSKI (RÉU)

NASLA JANAINA DIAS WOJCIECHOWSKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 1030367-88.2017.8.11.0041 Ação: 

Alteração Consensual de regime de bens no casamento Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Alteração Consensual de regime de bens no 

casamento, proposta por Egidio Wojciechowski e Nasla Janaína Dias 

Wojciechowski, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que são casados sob o regime de parcial de bens desde o ano 

de 2012 e que pretendem alterar o regime para o de comunhão universal 

de bens. Esclarecem que possuem uma relação de extremo afeto e ajuda 

mútua e entendem que a melhor forma para regular a questão patrimonial 

seria converter o regime inicialmente adotado para o de comunhão 

universal de bens. Informam, ainda, que pretendem ter um filho, natural ou 

adotado, e esse é mais um motivo para a pretensão proposta no pedido 

inicial. Pedem, ao final, a procedência do pedido. Instruíram a inicial com os 

documentos necessários a propositura da ação. Intimados, os 

Requerentes apresentaram nos autos certidão negativa de débito fiscal 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado; informativo de inexistência de 

débitos perante particulares; certidões negativas de inexistência de 

imóveis emitidas pelos RGI da comarca; matrícula dos dois imóveis de 

propriedade do Requerente Egídio Wojciechowski, bem como requereram 

o prosseguimento do feito, Id n. 10916872, Id n. 10916974, Id n. 10916997, 

Id n. 10917024 e Id n. 10942400. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 11091022. É a síntese. DECIDO. Como visto, 

trata-se de pretensão de alteração de regime de casamento de comunhão 

parcial de bens para comunhão universal de bens. Dito isso oportuno 

observar ainda que o casamento foi realizado na vigência do Código Civil 

de 2002, na cópia da certidão de casamento dos Requerentes, Id n. 

10078878, que prevê expressamente a possibilidade de alteração do 

regime de bens. Assim sendo, dúvidas não há de que é possível acolher a 

pretensão dos Requerentes, visto que inclusive existe entendimento 

doutrinário e jurisprudencial no sentido de que é viável a alteração até 

mesmo em relação aos casamentos realizados na vigência do antigo 

Código Civil (1916). Aliás, o artigo 1.639, § 2º, do Código Civil vigente, 

2002, dispõem: “Art. 1.639. (...) § 2o É admissível alteração do regime de 

bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os 

cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os 

direitos de terceiros”. Dessa forma, o artigo acima referido e transcrito em 

seu parágrafo segundo trouxe uma inovação, permitindo a mutabilidade do 

regime de bens, mediante autorização judicial e pedido motivado dos 

cônjuges, ressalvando-se, por necessário, direitos de terceiros, conforme 

disposição legal expressa. Vejamos ainda, por oportuno, o que se extrai 

da jurisprudência: “APELAÇÃO - REGIME DE BENS - ALTERAÇÃO - 

CASAMENTO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR - 

POSSIBILIDADE - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE - TEORIA 

DA CAUSA MADURA - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O Código 

Civil, no art. 1639, § 2º, admite que os cônjuges requeiram a alteração do 

regime de bens, em pedido motivado, apurada a procedência das razões 

invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Não se aplica o art. 515, 

§ 3º, do CPC, quando necessário se faz a apuração da veracidade dos 

motivos alegados pelos interessados na modificação do regime de bens.” 

(TJMT – RAC n. 74055/2007) No caso dos autos, oportuno consignar, que 

entendo ainda ser desnecessária a realização de audiência para a oitiva 

dos interessados, pois o pedido foi devidamente fundamentado e não 

restam dúvidas acerca da intenção dos Requerentes. Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, e o faço para alterar o regime de bens dos Requerentes para o 

Regime de Comunhão Universal de Bens, ressalvando-se eventuais 

direitos de terceiros, (art. 1.639, § 2, da Lei 10.406/02), conferindo, insta 

observar, neste caso, ao presente pedido/sentença efeitos ex nunc 

(desde agora). Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o competente mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil, para que se proceda às alterações necessárias. 

Custas já pagas. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, 

anotação e baixas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033024-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1033024-03.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Maria Rosa Avelino Novaes, qualificada na 

inicial, objetivando o levantamento dos valores que se encontram em conta 

bancária de titularidade de seu falecido esposo Osmar Pereira Novaes. 

Esclarece que o falecido possui três filhos, todos maiores, e que não foi 

procedida a abertura do inventário, em razão da inexistência de outros 

bens, senão o saldo em conta bancária. O pedido foi instruído com 

documentos. Extrato de valores obtido através de pesquisa via BacenJud, 

Id n. 10890216. Intimada, a Requerente instruiu os autos com termo de 

anuência e procuração dos filhos do falecido, Id n. 11045219, Id n. 

11045253 e Id n. 11045275, bem como requereu a expedição do alvará 

judicial. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo oportuno consignar 

que o alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma 

faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem 

obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode ser 

deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que a Requerente possui legitimidade para postular o 

levantamento dos valores deixados por seu falecido esposo, inclusive, 

porque houve anuência dos herdeiros do de cujus. Pelo exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de 

expedição de alvará judicial, autorizando a Requerente a proceder ao 

levantamento/saque dos valores que se encontram depositados nas 

contas bancárias de titularidade do falecido Id n. 10890216, com os 

acréscimos que houver. Expeça-se imediatamente o necessário, por não 

verificar controvérsia, visto que neste caso as pessoas que poderiam 

manifestar-se como interessadas, já o fizerem, não verificando, assim, 

nenhum prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após, arquivem 

os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032970-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIBEL SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 nº. 1032970-37.2017.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará judicial ajuizado 

por Darcibel Silva Ramos, representado por sua Curadora Terezinha de 

Brito Ramos, sob o argumento, em síntese, de que necessitando custear 

seu tratamento de saúde e, em razão de não possuir renda financeira 

para tantos gastos, procedeu a venda do veículo de propriedade do 

Interditado/Requerente. Dessa forma, pede que seja autorizada a 

transferência da propriedade do veículo junto ao Detran. O pedido foi 

instruído com documentos. Intimada, a Requerente apresentou nos autos 

documentos pessoais do Interditado/Requerente e da cópia da decisão de 

que decretou a interdição do mesmo, nomeando-a sua curadora, Id n. 

10666345 e Id n. 10666384. Comprovou, ainda, a venda do veículo, o 

repasse do valor auferido, por meio do comprovante de transferência, e, 

ainda, que a quantia pela qual o veículo foi vendido corresponde ao preço 

de mercado do bem, reiterando, por fim, o pedido de autorização por meio 

de alvará judicial para transferência do veículo, Id n. 11050320, Id n. 

11050558, Id n. 11050661, Id n. 11050737, Id n. 11050762 e Id n. 

11050932. O Ministério Público, em razão da comprovação da regularidade 

da venda, a ausência de prejuízos ao incapaz e a reversão da soma 

auferida em seu proveito, opinou pela procedência do pedido. Salientou, 

no entanto, que deverá ser a Requerente/curadora orientada a pleitear tal 

autorização judicial em momento anterior a qualquer alienação que 

pretenda, como forma de garantir a lisura do procedimento, resguardar os 

interesses do incapaz e evitar eventuais transtornos, como reembolso, ou 

até mesmo anulação de negócio jurídico, Id n. 11213428. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, considerando os fatos constantes 
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neste pedido, entendo prudente, em consonância com o parecer 

ministerial, orientar a Requerente/Curadora de que deverá pleitear a 

autorização judicial para fins de qualquer alienação de bens de 

propriedade do Requerente/Interditado, para fins de resguardo dos 

interesses do incapaz e evitar eventuais transtornos. No mais, oportuno 

consignar que alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por 

ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, 

sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Dito isso, observa-se ainda que 

o Requerente, através de sua curadora, in casu, possui legitimidade para 

pleitear a expedição de alvará, e que os documentos constantes dos 

autos comprovam as alegações feitas na inicial, permitindo concluir pela 

viabilidade de tal pretensão. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que 

dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial para autorizar o 

Requerente, através de sua Curadora, a proceder a transferência da 

propriedade do veículo de sua propriedade, Id n. 10429516, pág. 9, junto 

ao Detran. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário ao cumprimento desta decisão. Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032219-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ VIEIRA JUNIOR (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 Termo de Audiência Autos n. 

1032219-50.2017.8.11.0041 – PJe – Divórcio Litigioso Finalidade: 

Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018, às 14:30 

horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza 

Requerente: - Ana Paula Neves Martins, RG: 12385993-6 SESP/RJ, CPF: 

094.716.487-18 Advogada: - Ignez Maria Mendes Linhares, OAB/MT 4979 

Requerido: - Renato Luiz Vieira Júnior, RG: 2061916264 SSP/RS, CPF: 

957.125.850-49 Advogado: - Rodrigo Direne de Moraes, OAB/MT 13878 

Ocorrência: Aberta a audiência, depois de esta conciliadora ter 

esclarecido as partes sobre a necessidade de se fazer um acordo neste 

ato, proposta a tentativa de conciliação, esta logrou êxito nos seguintes 

termos: Convertem o divórcio litigioso em divórcio consensual mediante as 

seguintes clausulas e condições: Dos bens: Imóveis: As partes 

convencionam que o imóvel no Condomínio Parque Residencial Pantanal 3, 

Edifício Torre das Baías, Apartamento 1904, localizado na Avenida 

Vereador Juliano da Costa Marques, 615, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, ficará pertencendo exclusivamente a Requerente Ana Paula 

Neves Martins. Convencionam ainda que a Requerente pagará ao 

Requerido, a título de meação dos bens, em até 02/03/2018 o valor de R$ 

205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), mediante depósito na conta 

poupança 22037-2/500, agência 6266, Banco Itaú, de titularidade de 

Renato Luiz Vieira Júnior, CPF: 957.125.850-49. Acordam também que o 

Requerido desocupará o imóvel em até 30 (trinta) dias a contar da data em 

que se efetivar a compensação do pagamento. A Requerente também 

entregará as obras de artes escolhidas em comum acordo e a Tv 60” 

Sony Led 3d 60r555a Fhd/Dtv/Wifi/40c. Da guarda, direito de visita: a 

guarda do menor será compartilhada com residência na casa da genitora e 

a convivência/visitação do genitor durante a semana será livre, avisando 

com antecedência. Convencionam que a partir de 01 ano e seis meses o 

menor passará os finais de semana com o genitor/Requerido, de maneira 

alternada, no horário das 09:00 horas do sábado às 20:00 horas do 

domingo, na semana em que não puder exercitar o seu direito poderá 

exercê-lo na semana seguinte, conforme adaptação do menor (01 e 02 

meses nesta data); na primeira quinzena das férias escolares do final do 

ano letivo, alternando-se as quinzenas até o encerramento das férias 

deste período e na metade das férias escolares do mês de julho, com a 

retirada e devolução da menor na casa da mãe; nos feriados, festas de 

páscoa, aniversário, dia das crianças, natal e ano novo serão também de 

maneiras alternadas. No dia das mães e pais passarão, respectivamente 

com seus respectivos genitores. Fica a representante legal do menor 

advertida de que não poderá obstar ou dificultar o exercício do direito de 

visita do pai, sob pena de ser tais atitudes consideradas em seu desfavor. 

Os dias e horários acima poderão ser ampliados/modificados de acordo a 

vontade das partes e visando atender o interesse do menor. Acordam 

ainda que a partir dos 03 (três) anos de idade, haverá a possibilidade da 

moradia compartilhada de 50% do período anual com datas a serem 

convencionadas pelos pais. Dos Alimentos: O Requerido pagará ao menor 

o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a 

ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante depósito na conta a ser 

indicada diretamente ao Requerido. Convencionam, ainda, que em caso de 

vínculo empregatício, o valor dos alimentos passará a incidir sobre o 13º 

salário e verbas rescisórias, quando houver, e será pago mediante 

desconto em folha de pagamento e depositado na conta acima. Dos 

Alimentos entre as partes: as partes desistem reciprocamente do direito 

aos alimentos. Do Nome: as partes não alteraram o nome quando da união. 

Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para Deliberações. 

(audiência encerrada às 02/02/2018 horas) deliberações Foi então 

proferida Sentença: Vistos, etc... Trata-se de ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Ana Paula Neves Martins em face de Renato Luiz Vieira 

Júnior, ambos qualificados nos autos, e que nesta audiência foi convertida 

em Divórcio Consensual conforme consta neste termo. As partes 

acordaram sobre a partilha de bens, alimentos ao menor, guarda, visitas, 

alimentos entre as partes e uso do nome. Relatados, decido. Considerando 

regulares as cláusulas da avença, frustrada a reconciliação, porém, 

convertida a ação em consensual, julgo procedente o pedido formulado, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

e o faço para decretar o divórcio do casal, uma vez que estão satisfeitos 

os requisitos previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial 

com fulcro no art. 1.571, IV, do Código Civil, homologando, com base no 

disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do acordo entabulado, tudo 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Custas já paga. 

Publicada em audiência, saindo os presentes devidamente intimados. 

Registre-se. Desistiram do prazo recursal. Proceda-se a retificação da 

conversão do Divórcio Litigioso para consensual junto ao distribuidor, 

registro e autuação. Expeça-se mandado de averbação. Ciência ao 

Ministério Público. Arquivem-se com as cautelas de estilo. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016651-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA COELHO BORGES OAB - 568.386.621-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(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 cálculo atualizado de ID 

11917896, em cumprimento à decisão de ID 11320409, impulsiono os autos 

para intimar o executado a fim de, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de expedição do mandado de prisão que já foi 

decretada (ID 10394483). Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003622-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

MARIO CESAR JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Catarino de Pinho (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 resposta ao ofício 

encaminhado à SEFAZ (ID 11383185), em cumprimento ao item 2 da 

decisão de ID 10809611, impulsiono os autos para intimar a o Inventariante 

a fim de, no prazo de 30 dias, cumprir as decisões n.º 4886395 e 

8816828, trazendo a certidão negativa de débitos do falecido perante a 

Fazenda Pública Municipal e o comprovante de pagamento do ITCD. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023847-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. S. (DEPRECANTE)

L. M. S. A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA SOARES DA SILVA VIEIRA OAB - 793.554.392-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. A. (DEPRECADO)

 

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 

11939159, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033935-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MATOS ROCHA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGMAR BATISTA MARCAL (DEPRECADO)

 

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 

11937759, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013899-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BENEVIDES AMARIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS GOMES DE AMARIZ (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 a informação de ID 11959257, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, 

sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015672-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCARDIO INSTITUTO CARDIOVASCULAR CENTRO OESTE S/C LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1015672-66.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 0,00; Requerente: IMPETRANTE: 

INCARDIO INSTITUTO CARDIOVASCULAR CENTRO OESTE S/C LTDA - EPP 

Requerido: IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, ILMO. SR. 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DE FAZENDA FINALIDADE: Nos termos do art. 12 da Lei n.º 

12.016/09, ENVIO estes autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 10 dias. 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, 27 de fevereiro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503578-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 0503578-80.2015.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 32.241,97; 

Requerente: IMPETRANTE: IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA Requerido: IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 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, 27 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: 0503579-65.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012550-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUSOL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013737-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A GONCALVES - HOTELARIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003225-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 0503685-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESMAR MARTINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008699-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BAGGIO GIRARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Tendo em 

vista o julgamento proferido em Superior Instância, intimem-se as partes 

para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo 

de 20 (vinte) dias, a fim de dar prosseguimento a liquidação. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011194-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GEON DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016444-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-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)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 04.441.389/0001-61 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017784-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016084-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 04.441.389/0001-61 

(REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1009882-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1009999-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MANOELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008535-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMA DE FATIMA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 04.441.389/0001-61 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013149-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1012539-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010329-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIR JOSE LUZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1015144-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010554-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1019548-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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 
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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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1019488-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1020618-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE BERTONCELLO OAB - MT23042/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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1023545-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1018905-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K E C PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013218-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE DOS SANTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007898-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR KRYGIEROWICZ (IMPETRANTE)

JOCINEIDE FALCAO ALVES PINTO (IMPETRANTE)

MONITOR ENGENHARIA - INSPECAO TECNICA DE VEICULOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

MARGARIDA GUERREIRO FURLAN (IMPETRANTE)

LEONOR DOMINGOS DE CESARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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 
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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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1014654-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR CAON - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017939-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ROSA TIZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1009355-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO TADEU MAZZOCHI COMERCIO ME - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1016064-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS NICASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1024684-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1024864-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VICENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1005777-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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:Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1006176-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO DA SILVA BRAVO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1006176-76.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 220,37; Requerente: 

IMPETRANTE: GIVANILDO DA SILVA BRAVO Requerido: IMPETRADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, GERENTE DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: Vistos, etc. 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. 

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, 27 de fevereiro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018536-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA - SUPREV 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1019876-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A M LEIMOUN - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1011826-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: Vistos, etc. Tendo em 
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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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1011327-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RIGHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013596-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SOUZA MOTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1022586-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA NUNES DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

JAIRO DE MORAIS PESSOA (IMPETRANTE)

WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM (IMPETRANTE)

VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

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. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003167-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT0007685A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1027577-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE OLIVEIRA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1025177-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)
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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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1025907-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA GERMINARE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725/O 

(ADVOGADO)

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:

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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1034156-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO MORAES DE DEUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026947-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY PRADO RODRIGUES (IMPETRANTE)

CARLITO PASSOS (IMPETRANTE)

ROBINSON DE CARVALHO SENRA (IMPETRANTE)

LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO (IMPETRANTE)

JOSE LUIZ BEZERRA BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1032697-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INELDA MARIA GRAF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: Vistos, etc. 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, ordenara 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1037617-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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, ordenara 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038746-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034242-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOISES DOS SANTOS PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019708-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022988-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto isso, indefiro a liminar. 

II. Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição 

inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste 

as informações (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009). III. Dê ciência ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). IV. Em 

seguida, abra vista ao Ministério Público. V. Int. Cuiabá/MT, 27 de julho de 

2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004323-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Intime-se a 

parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002412-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDONCA DE ROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036989-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA OAB - MT10584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"I. Ante 

a inexistência de fato novo mantenho a decisão antecedente (id. 

11045448). II. Int. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 183 de 320



ALAESTE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA DUARTE PEREIRA OAB - 483.324.101-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008925-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE GARCIA DUARTE (AUTOR)

ELIEZER LEMES DE MORAES (AUTOR)

GRACIELE BENEDITA DE MATTOS FONTES (AUTOR)

OSVALDINA GOMES DO CARMO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008925-66.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIEZER LEMES DE MORAES, 

GRACIELE BENEDITA DE MATTOS FONTES, MARISETE GARCIA DUARTE, 

OSVALDINA GOMES DO CARMO ROSA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Inicialmente, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (dez) 

dias, querendo, apresente impugnação a contestação. No mais, visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025549-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDROSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para 

determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida 

assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 

8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a 

realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; 

ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007746-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SCHWARZ CAPISTRANO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001249-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDES CARVALHO DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

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 nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001985-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATA NASCENTES ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE 
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CUIABÁ - SMTU (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010661-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LRS COMERCIO DE ACESSORIOS FEMININOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SCOTOLO OAB - SP148698 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO EM TRANSPORTADORAS, AEROPORTO E 

CORREIOS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1124114-4, ratificando a liminar outrora 

concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015172-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT0005324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSEANA ALENCASTRO DE MATTOS RODRIGUES (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para 

determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida 

assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 

8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a 

realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; 

ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010257-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108/B 

(ADVOGADO)

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004234-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 
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P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020608-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO WILLIANS NEZI DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

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:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010353-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BAGAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

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:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003893-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta feita, considerando a natureza do processo e a previsão 

entabulada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declino da 

competência em favor da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação 

Popular desta Comarca, para onde os autos deverão ser remetidos 

imediatamente, após as devidas anotações. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1004268-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA postulada na inicial, recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 

0306920189907750204898000, para o fim de reconhecer o direito da 

Requerente em obter certidões positivas com efeitos de negativa, 

referentemente aos créditos tributários objeto da NAI n. 

141396001100044200911, bem como para que este crédito não enseje 

restrições às atividades da Requerente, como o apontamento em órgãos 

de crédito. Expeça-se mandado. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar. 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: 1004145-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREY THOMAZ ILITY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência á PGE, Cuiabá-MT. comprovando nos 

autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Não obstante os 

motivos que calcam a pretensão da Requerente, “in casu”, verifica-se 

imprescindível a manifestação do Requerido para apreciação do pedido de 

tutela provisória. Assim, intime-se o Requerido para, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestar e, querendo, colacionar 

documentos, sem prejuízo de posterior prazo de defesa. Apresentadas as 

manifestações, venham-me os autos conclusos imediatamente, para a 

apreciação do pedido de tutela provisória. Expeça-se o mandado que 

deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004198-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o processo, o 

nos termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003767-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREYRO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033986-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL AVELINA DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006783-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIA DO AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA CASSIA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010143-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SELLERI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006753-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038496-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NERIS DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002715-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDENI LUCAS LOCKS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO (IMPETRADO)

sub procurador geral do estado de mt (IMPETRADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002926-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"(...)Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação e 

análise da liminar ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CATARINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação e 

análise da liminar ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016453-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Diante de todo o exposto, 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, competente para 

julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer natureza ou 

benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, §3º do CPC. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juízo; consignando-se os nossos cumprimentos. ANTES DA 

REMESSA A VARA FEDERAL, em atenção à certidão de ID 11188790, 

dando conta de que existem 30 depósitos para estes autos, informo que 

deverá ser feito o levantamento de quais outros processos foram 

periciados pelo médico perito destes autos e que estão pendente de 

pagamento para a posterior vinculação dos valores. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001787-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALISE REPRESENTACOES LABORATORIAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - GO36891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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: 1002734-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL NUNES BANDEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. O mandado de segurança se presta a combater ato de 

autoridade, portanto, conclui-se que Secretaria de Estado além do próprio 

Estado de Mato Grosso não detêm legitimidade para figurarem como 

impetrados, devendo tal erronia ser sanada. Posto isto, faculto a emenda 

da 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011161-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MOREIRA NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Outros Interessados:

Geovani (TERCEIRO INTERESSADO)

Imóvel abandonado ao lado direito (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria das Graças (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA PARA IMPUGNAR AS 

CONTESTAÇÕES NO PRAZO LELGAL E, QUERENDO, SE MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO SR OFICIAL DE JUSTIÇA DE ID. 5561014. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000670-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT24122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. T. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001532-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JESUS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032983-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro do Pregão Presencial SRP 30/2017 (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: 1012765-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA (AUTOR)

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (AUTOR)

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR)

RUBEM GONCALO PADILHA (AUTOR)

JOELSON GERALDO SAMPAIO (AUTOR)

ZOZIMA DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO (AUTOR)

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR)

JULIO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR)

EVANDRO ROXO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012765-84.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS, 

EVANDRO ROXO MEDEIROS, GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA, 

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO, JOELSON GERALDO 

SAMPAIO, JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO, JOSE GARCIA GOMES 

MARTINS, JULIO GOMES DE SOUZA, PEDRO MACIEL DE CAMPOS, 

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA, RUBEM GONCALO PADILHA, 

ZOZIMA DIAS DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Apesar das razões postas no pedido de reconsideração, mantenho a 

decisão combatida por seus próprios fundamentos, tendo em vista a 

pluralidade de autores e a ausência de comprovação da hipossuficiência 

econômica destes, além da possibilidade de parcelamento do valor das 

custas processuais e da taxa judiciária. Intimem-se. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031671-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LAND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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, 
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transcrita: "Vistos, etc. Acolho o parecer ministerial “retro”, na sua 

integralidade. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA por se tratar de processo que envolve saúde e risco de vida." 

- Parecer: "Diante do exposto, o Ministeério Puéblico do Estado de Mato 

Grosso manifesta-se pela confirmaçaão da liminar, bem como, e pela 

intimaçaão da requerente para que colecione aos autos o orçamento do 

medicamento. Apoés a juntada, por questaão de celeridade, manifesto 

pelo bloqueio." OBSERVAÇÃO: O 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: 1024735-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO BOM DESPACHO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Maurélio de Lima Batista Ribeiro (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Tendo em vista os documentos carreados pelo Estado 

de Mato Grosso, manifeste-se a requerente acerca da confirmação da 

realização do procedimento médico, no prazo de 10 (dez) dias, ficando 

advertida que o silêncio importará na realização do tratamento médico 

solicitado na exordial. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028146-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028146-35.2017.8.11.0041 AUTOR: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O 

TRANSPORTE LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de antecipação 

de tutela proposta por Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda. 

contra o Estado de Mato Grosso, vindicando, em suma, a anulação do 

débito constituído por meio da Notificação de Lançamento nº 

297630/53/59/2010. O Requerido contestou a ação, sustentando a 

inexistência do direito alegado e pugnando pela improcedência dos 

pedidos. A Requerente impugnou a contestação, rechaçando os 

argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos 

pedidos formulados. É o relatório. Fundamento e decido. No curso da 

presente ação sobreveio modificação de competência absoluta do juízo, 

decorrente da criação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. De acordo com a distribuição de competências 

vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete à 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em geral 

da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro 

prisma, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Da análise dos 

autos, verifica-se que o pedido versa sobre a anulação de débito fiscal 

inscrito em dívida ativa, consoante se observa do seguinte excerto da 

contestação, in litteris: “Merece informar também que a SEFAZ, através do 

Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 1811676 de 11/07/2017 

(doc. 04), encaminhou o débito ora discutido para inscrição em dívida 

ativa, sendo o mesmo inscrito através da CDA 2017344548.” (Id. 

10666316 – p.4) Desse modo, em se tratando de ação que tem por escopo 

o questionamento de débito inscrito em dívida ativa, compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá processar e 

julgar o presente feito, que se insere no conceito de ações correlatas 

previsto na norma delimitadora de competências, consoante se infere do 

seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em sede de Conflito de Competência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Calha 

transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do 

Conflito de Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta 

a respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na 

Vara Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da 

inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme 

preceitua a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei 

e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Ao arremate, cabe frisar que o artigo 43 do Código 

de Processo Civil assim dispõe em relação ao tema: “Art. 43. Determina-se 

a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta.” Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 190 de 320



Processo Número: 1021071-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT0020565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021071-76.2016.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias 

esclarece sobre seu atual estado de saúde, bem como para informar se 

há necessidade de realização de algum procedimento. Após cls. 

Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037830-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUCENA CAVALCANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1037830-81.2017.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por GUILHERME LUCENA CAVALCANTE, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO – 

SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de 

exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST 

(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da 

Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA 

S/A, de fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o 

pagamento do consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe 

é disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Oportunamente, foi lhe 

concedido em definitivo, a segurança conforme ID n° Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “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”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 13420-22.2007.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDI CARLOS FELICIANO DA CRUZ

INTIMANDO: Réu(s): Edi Carlos Feliciano da Cruz, Rg: 2465.127-3 Filiação: 

Cândido da Cruz e Zoraide da Costa Feliciano, data de nascimento: 

09/10/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, 

Endereço: Av. Estrada Rio Arinos, Sentido Aeroporto, Projeto Casulo, 

Chácara Soares, n° 19, Juara-MT.

 FINALIDADE: Intimar o acusado, EDI CARLOS FELICIANO DA CRUZ, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

04/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc; Estando o pedido de fls. 407 instruído 

com o respectivo atestado médico, redesigno a sessão de julgamento para 

o  d i a  0 4  d e  m a i o  d e  2 0 1 8 ,  à s  1 3 h 3 0 m i n .  Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

11ª Vara Criminal - J. Militar

Despacho

Incidente n. 717-73.2018.811.0042 - código 507898

Pessoa a ser Intimada: Advogado SAULO RONDON GAHYVA - OAB/MT 

13.216

DESPACHO: "VISTOS ETC.INDEFIRO a habilitação dos advogados do réu 
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Ronelson Jorge de Barros neste incidente, uma vez que nele constam 

diversas decisões sigilosas proferidas em dezenas de processos por 

Juízes de todo o Estado de Mato Grosso. A habilitação dos patronos do 

réu neste feito lhes daria amplo acesso a documentos sigilosos que não 

se referem ao interesse da defesa que, aliás, não foi demonstrado. 

Intimem-se as defesas desta decisão. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências."

Incidente n. 716-88.2018.811.0042 - código 507897

Pessoa a ser Intimada: Advogado SAULO RONDON GAHYVA - OAB/MT 

13.216

DESPACHO: "VISTOS ETC. INDEFIRO a habilitação dos advogados do réu 

Ronelson Jorge de Barros neste incidente, já que há documentos sigilosos 

de terceiro não figurantes na ação penal cód. 477158, resguardados por 

lei. Ademais, não restou demonstrado o interesse da defesa quanto ao 

acesso aos referidos documentos. Intimem-se as defesas desta decisão. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências."

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 17/2018-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 26 de fevereiro de 2018 (segunda-feira) das 19:00 

horas às 22:00 horas

1- Mário Roberto Kono de Oliveira - Magistrado

2- Paola Regina Pouso Gracioli – Gestora Judiciária

3- Silvia Socorro de Moura –Assessora Jurídica

4- Marisete Garcia Duarte – Agente da Infância

5- Victor Hugo Borges da Silva - Agente da Infância

6- Carlos Daniel Souto – Técnico em Informática

7- Felipe Neves Barbosa - 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, 26 de fevereiro de 

2018.Mário Roberto Kono de Oliveira Juiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUPERCIO CABRAL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 

5.747,33 (cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta e três 

centavos) correspondente a diferença do montante devido a título de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de Major, 

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 IPCA-E[3], a partir da data que 

se efetivou o pagamento parcial, afastando-se a incidência de imposto de 

renda decorrente da natureza indenizatória, 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, 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: 1002330-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HIDEKI HARIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (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 DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários dos períodos de 07-04-1996 a 

17-12-2003 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) referente a cada 

contrato, limitado aos últimos 5 (cinco) anos da relação, considerando-se 

as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, 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 do vencimento de cada parcela, 

respeitado o teto dos juizados especiais, 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. 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, 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: 1000681-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA SEIXAS DO CARMO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(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: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido a restituir à parte autora o valor de R$ 217,80 (duzentos e 
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dezessete reais e oitenta centavos), 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 mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, 

pelo IPCA-E[1], a partir do efetivo prejuízo, 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 9.099/95 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. 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: 0504312-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA BORGES SIQUEIRA DO CARMO (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 9055481. 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504578-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER MARTINS DOS ANJOS (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 9055475. 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504627-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SBEGHEN (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 9055473. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000162-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR BARBOSA MACHADO (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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 193 de 320



transcrita: “(...) DISPOSITIVO DA SENTENÇA” OBSERVAÇÃO: O 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: 1002738-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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 PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor 

da parte autora no valor total de R$ 15.585,31 (quinze mil e quinhentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), correspondente a diferença 

da verba “ajuda de custo” pela transferência de THIAGO MARTINS DE 

SOUZA de Várzea Grande para Cáceres (BGE nº 1559, de 31/08/2016) e 

Cáceres para Cuiabá (BGE nº 1554, de 26/06/2017), 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, a partir da citação, e, de 

correção monetária pelo IPCA-E[1], da data do pagamento parcial, nos 

termos dos art. 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e art. 

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. 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, 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: 1001403-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT0015380A-O (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: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar suscitada e 

RECONHECE a ilegitimidade ativa ad causam, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

VI, 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. 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: 1000117-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DA SILVA (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, 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 

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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001145-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DE ALMEIDA (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-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: 1000520-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCIMAR FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-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: 0502039-05.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO PEDRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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(REQUERIDO)

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: “DESPACHO /DECISÃO (...) Decorrido o prazo para 

cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de 

direito.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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA (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: “(...) É cediço, pois, que os embargos declaratórios visam 

postular o aclaramento de obscuridade, contradição ou omissão da 

sentença. Na hipótese de eventual alegação de “error in judicando”, o 

reexame da matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos 

embargos de declaração. Os embargos devem ser conhecidos, mas 

REJEITADOS por ausência de vício na sentença embargada. Publicada no 

sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá/MT, 23 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: 1000957-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000369-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PIRES LOPES OAB - SP397435 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 carta precatória para inquirição de 

testemunha em processo criminal a qual foi equivocadamente distribuída a 

este Juizado Especial da Fazenda Pública. Redistribua-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: 1002384-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o requerido a restituir os valores 

que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral 

da Previdência Social referente aos meses de Fevereiro de 2017 até julho 

de 2017, 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 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. 

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(o) Juíza(z) Leiga(o), na forma do art. 40, da 

Lei nº 9.099/95.Publicada no PJe. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. 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: 1002376-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados acima do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a título de contribuição 

previdenciária referente ao período de outubro de 2012 até novembro de 

2014, incluindo o décimo terceiro salário dos referidos anos, 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 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. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza LeigaSENTENÇA 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. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031997-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANNA MONTES CLAROS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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, 

em 15 (quinze) 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002375-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE MELLO MITEV (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: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados 

indevidamente da remuneração da função comissionada da requerente a 

título de contribuição previdenciária, nos meses de agosto/2012 a 

agosto/2017, cujo montante deve ser apurado em sede de cumprimento de 

sentença, devendo a correção monetária se dar pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desconto 

indevido e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), 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. 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, 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: 1000586-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOREIRA (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, 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: 1001992-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(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, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo, e, julga-se extinta a ação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51 da lei 9.099/95. 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 

2017Gabriela 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: 1001678-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUES DIOMEDES DE ALMEIDA FURYAMA (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)

Outros Interessados:

MARICELY FURYAMA (REPRESENTADO)

 

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 PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar a parte reclamante, às 

férias convertidas em pecúnia, não gozada quando em atividade, 

referente aos períodos aquisitivos de 01/05/2000 a 30/04/2001; 

01/05/2001 a 30/04/2002; 01/05/2002 a 30/04/2003; 01/05/2003 a 

30/04/2004; 01/05/2004 a 30/04/2005; 01/05/2005 a 30/04/2006 e o 

respectivo 1/3 constitucional ; 01/05/2006 a 30/04/2007; 01/05/2007 a 

30/04/2008 e férias proporcionais referentes ao período incompleto de 

01/05/2008 a 16/09/2008, bem como à licença-prêmio convertida em 

pecúnia, não gozada quando em atividade, referente ao quinquênio 1995 a 

2000 e 2000 a 2005, 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, limitando o valor 

da execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015.Sem custas nem honorários, conforme 
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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. 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. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações de praxe. 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: 1002608-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARRUDA ALT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(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: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

a parte reclamante o valor correspondente às férias integrais do período 

aquisitivo de 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006 e 2007/2008; férias proporcionais de 13/10/2008 a 28/11/2008 

(02/12 avos) e o terço constitucional dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 

e 2007, considerando o vencimento da parte reclamante do mês anterior à 

propositura da ação, 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, limitando o valor 

da execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Intime-se a parte reclamante para juntar 

a ficha financeira do mês de agosto/2017 e planilha de cálculo, para fins 

de execução.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. 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. 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: 1002653-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO DE SA GEIGER (REQUERENTE)

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/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 restituir os valores descontados 

indevidamente da remuneração da função comissionada dos requerentes 

LUIS MARIO DE SA GEIGER, matrícula n. 25152, CPF nº. 229.532.481-53, a 

título de contribuição previdenciária, nos meses de agosto/2012 a 

agosto/2017 e LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA, matrícula n. 48739, CPF 

nº. 621.240.801-72 a título de contribuição previdenciária, nos meses de 

dezembro/2013 a agosto/2017, cujo montante deve ser apurado em sede 

de cumprimento de sentença, devendo a correção monetária se dar pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desconto indevido e juros de mora equivalestes a 1% (um) por 

cento ao mês do trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), 

respeitado o teto dos Juizados Especiais 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.Informe da decisão no Agravo de Instrumento n. 

1000312-34.2017.8.11.9005.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, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002308-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (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: “(...) Por todo o exposto, verifica-se a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com amparo no artigo 485, IV do Código de Processo Civil de 

2015, JULGA-SE EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.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. P.R.I.C. 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 Juiz Leigo 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. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002652-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEOCADIA OLSZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/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 restituir os valores descontados 

indevidamente da remuneração da função comissionada dos requerentes 

JOSÉ HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula 48825/1, CPF 

062.136.548-36 e LEOCÁDIA OLSZEWSKI¸ matrícula 50520/1, CPF: 

422.470.20, a título de contribuição previdenciária, nos meses de 

agosto/2012 a agosto/2017, cujo montante deve ser apurado em sede de 

cumprimento de sentença, devendo a correção monetária se dar pelo 

Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) 

desde o desconto indevido e juros de mora equivalestes a 1% (um) por 

cento ao mês do trânsito em julgado (Súmulas 162, 188 e 523, STJ), e, em 
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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.Informe da decisão no Agravo de Instrumento n. 

1000311-49.2017.8.11.9005.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, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002476-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALOMAO BEZERRA (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: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de R$ 

12.224,31 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um 

centavos) correspondente a diferença do montante devido a título de 

auxílio fardamento em razão de sua promoção, primeiramente, ao posto de 

Capitão PM e posteriormente ao posto de Major PM, 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[3], a partir da data que se efetivou o pagamento parcial, 

afastando-se a incidência de imposto de renda decorrente da natureza 

indenizatória, 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. 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. Publicada no PJe. Intime-se Cumpra-se. 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.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000512-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO (RÉU)

OLINDA MARIA DE SOUZA (RÉU)

EVA OLIVEIRA DE SOUSA (RÉU)

FLORISVALDO LEITE DA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000512-47/2018 Ação: Usucapião Ordinário Autor: Adevino Antônio 

dos Santos. Réus: José Pereira da Cruz Filho e Outros. Vistos, etc. 

ADEVINO ANTÔNIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Usucapião Ordinário” em 

desfavor de JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO e OUTROS, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando a parte autora alega ter adquirido o 

imóvel objeto da lide a título oneroso (fl.03 – primeiro parágrafo do item ‘II’ – 

correspondência ID 11517238, fl.02) e, carreando aos autos o documento 

de (fls.19/22 – correspondência ID 11517336, fls.02/05), intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, adeque a pretensão, bem como, acoste aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010133-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PISTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1010133-05/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Moacir Pistori. 

Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. MOACIR 

PISTORI, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

carreando documentos legíveis e indispensáveis à propositura da 

demanda (especificamente: documento que comprove a legitimidade ativa 

da autora para pleitear o eventual ressarcimento de valores – 

comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do vínculo 

entre as partes), nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010031-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010031-80/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Luiz Antonio Silvio Pereira. Executada: Jussara da Cruz Barros Figueiredo. 

Vistos, etc. LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, com qualificação nos autos, 

propôs a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor 

de JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO, com qualificação nos 

autos, sobrevindo pedido de desistência da ação. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Trata-se de ação de execução por quantia certa, proposta 
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pela parte exequente em 06.12.2017, entretanto, a parte exequente pugna 

pela extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, conforme petição de (fl.37 – 

correspondência ID 11060717). Portanto, não há que se falar em interesse 

processual na presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse 

sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” 

promovida por LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO, com 

qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela exequente. Sem honorários eis que não houve 

apresentação de defesa nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 19 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GONCALVES JOVINO (REQUERENTE)

FABIANA FRANCIELLE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000974-04/2018 Ação: Rescisão de Contrato c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais Autora: Adelaide Gonçalves Jovino Vino. Ré: 

Ribeiro, Vilarinho e Cia Ltda – ME (Oral Sin Implantes e Ortodontia). Vistos, 

etc. ADELAIDE GONÇALVES JOVINO VINO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Rescisão de Contrato c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de RIBEIRO, 

VILARINHO E CIA LTDA – ME (ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), devidamente atualizada, cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) informando se 

correta a indicação da Srª. Fabiana Francielle Gonçalves como autora, eis 

que os fatos narrados na peça vestibular dizem respeito, tão apenas e 

somente, a Srª. Adelaide Gonçalves Jovino Vino, nos termos do art. 319, II 

e III, do CPC; c) carreando aos autos o contrato que pretende rescindir, eis 

que indispensável, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de fevereiro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001080-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ROBERTO S. SANTOS (REQUERIDO)

C.T.O. Centro de Treinamento Oftalmológico - Clínica de Olhos 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001080-63/2018 Ação: Rescisão Contratual Autora: Marlene Terezinha 

Bruno di Stasi. Réus: João Roberto S. Santos e Outra. Vistos, etc. 

MARLENE TEREZINHA BRUNO DI STASI, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Rescisão Contratual” em 

desfavor JOÃO ROBERTO S. SANTOS, com qualificação nos autos e, C. 

T. O. CENTRO DE TREINAMENTO OFTALMOLÓGICO – CLÍNICA DE OLHOS, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, a) elucidando se a pretensão em tela não se 

encontra prescrita, nos termo do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, eis 

que o fato ocorrera no ano de 2010; b) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), eis que os constantes dos autos encontram-se 

desatualizados, conforme documento de (fl.14 – correspondência ID 

11818270, fl.03), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 21 de fevereiro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007739-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LEMES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

SILVEIRA E SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

VIACAO ASA VERDE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007739-25/2017 Ação: Reparação por Danos Materiais e Morais Autores: 

Joel Lemes da Silva – ME e Outro. Réus: Silveira e Silva Ltda – ME e 

Outros. Vistos, etc. JOEL LEMES DA SILVA – ME, pessoa jurídica de 

direito privado e, JOEL LEMES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação por Danos 

Materiais e Morais” em desfavor SILVEIRA E SILVA LTDA – ME, VIAÇÃO 

ASA VERDE LTDA EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que o de 

(fl.22 – correspondência 10159754) mostra-se insuficiente para a 

cognição do juízo, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT., 09 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000294-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1000294.87.2016 

Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Dionis Ferreira da Silva Ré: 

Telefonica Brasil S/A Vistos, etc... Telefonica Brasil S/A, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de 

Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.162/163), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no 

artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável a embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Telefonica Brasil S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.134/142), em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,04/outubro/2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008035-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORA NEY SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008035-47/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Dívida Autora: 

Nora Ney Sabino de Oliveira. Ré: Banco Panamericano S/A. Vistos, etc. 

NORA NEY SABINO DE OLIVEIRA, com qualificação dos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, narrando de forma completa e clara os fatos 

narrados à (fl.04 – correspondência ID 10291292, fl.03), eis que o valor 

apontado nos fatos e o descontado no holerite de (fl.28 – 

correspondência ID 10291304) são divergentes, conforme dispõe o artigo 

319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 10 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008518-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIPLAN S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1008518-77/2017 Ação: Declaratória de Ilegalidade Autor: José Barboza 

de Souza. Réu: Banco Agiplan S/A. Vistos, etc. JOSÉ BARBOZA DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Ilegalidade” em desfavor BANCO AGIPLAN 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, acostando aos autos documentos de (fl.15 – 

correspondência ID 10447644), eis que ilegíveis, bem como, planilha de 

cálculo das parcelas ora impugnadas, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 320, 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 de novembro 

de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008580-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA OAB - MT23487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1008580-20/2017 

Ação: Embargos à Execução Embargante: Edivaldo Duarte Borges. 

Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. EDIVALDO DUARTE 

BORGES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 
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sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D 

E C I D O: Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: 

“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não 

está vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a 

existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do 

jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve 

ser ressaltado a manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal 

de Justiça, que afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva 

isolado, afastado da realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se 

espera do juiz moderno e preocupado, vocacionado para a magistratura, 

que ele seja célere, ágil, confiável, simplificado, pouco dispendioso e 

sensível ao clamor de seus jurisdicionados por justiça”. De acordo com 

esse entendimento o magistrado deve ser conhecedor da realidade em 

que vivem seus jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder 

Judiciário próximo ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento 

daqueles que jurisdiciona. Sobre o tema: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO 

PACTUADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 

273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO 

IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre a 

verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Assim, a parte 

embargante juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte embargante não fornecera como deveria 

ter feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, podemos 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, com a 

simples declaração afirmada pela parte embargante, de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Outrossim, há que se 

destacar que a parte embargante juntara, alega à (fl.03) que obtivera 

crédito na ordem de R$188.973,17 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e 

setenta e três reais e dezessete centavos), o que não denota a 

necessidade de tal benefício. Ademais, contratara escritório particular 

para ingressar com a demanda, podendo-se inferir que não faz jus às 

benesses da assistência judiciária. Sobre este tema, nos ensina Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar 

o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, 

no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade, 

não sendo suficiente a declaração prevista no artigo 4º, caput e § 1º da 

Lei 1060/50. Sobre o tema, colha-se os julgados do Egrégio Tribunal deste 

estado. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO 

A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO 

E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA GRATUITA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS 

RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESSE DO 

ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 5º DA LEI Nº, 

1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

na conjugação com os predicados constitucionais e na lei ordinária de 

regência é para aqueles que efetivamente demonstram a condição de 

caso efetue o pagamento dos emolumentos devidos lhe retira o direito de 

sua condição de sustento seu ou da própria família. Havendo dúvidas, 

gozando a mera declaração trazida de presunção ‘juris tantum’, sobretudo 

dada ao pequeno valor a ser recolhido, não comprovando em sede 

recursal que a decisão de piso esta em dissonância com os predicados 

citados, irretocável se apresenta a posição do magistrado de piso que 

nega a prestação jurisdicional gratuita. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL, Data de 

Julgamento: 21-3-2012). Assim, tenho para mim que, a declaração pura e 

simples da parte interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que 

afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações. Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte 

embargante não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi 

constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, 

apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência 

conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pelo qual, pelo menos por 

ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da 

justiça gratuita. Não há, no presente caso, a demonstração de que a parte 

embargante se enquadre nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 

1.060/50, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam 

recolhidas as custas e taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC 

concomitantemente com os termos do Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 

de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008376-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008376-73/2017 Ação: Cobrança Autor: Banco Bradesco S/A. Ré: R N 

de Souza ME (VR Locadora). Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança” em desfavor R N DE SOUZA ME (VR LOCADORA), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial, carreando aos autos os documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, especificamente, os de (fls.09/17 – correspondência ID’s 

10392455 e 10392460), eis que ilegíveis, conforme determina o artigo 320 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 17 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007806-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BORGES DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITRIO RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007806-87/2017 

Ação: Usucapião Extraordinário Autora: Lourdes Borges do Prado. Réus: 

Itrio Rodrigues e Outra. Vistos, etc. LOURDES BORGES DO PRADO, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de 

Usucapião Extraordinário” em desfavor de ITRIO RODRIGUES e ARACY 

REINALDO RODRIGUES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. Compulsando 

detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: Intime-se, através 

de seu bastante procurador, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial: a) qualificando as partes de forma correta 

e integral (art.319, II, CPC); b) planta (baixa) do imóvel usucapiendo e 

memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado 

(art.216-A, Lei nº 6.015/73); c) certidões negativas dos distribuidores da 

Comarca da situação do imóvel e do domicílio da requerente (art.216-A, Lei 

nº 6.015/73); d) documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins) (art.98, CPC); e) ata notarial pelo 

tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e 

circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de novembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008475-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008475-43/2017 Ação: Cobrança Autor: Jeferson de Souza Oliveira. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSCÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 21 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008480-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008480-65/2017 Ação: Cobrança Autora: Beatriz Oliveira De Sousa. Ré: 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S/A. Vistos, etc. 

BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUSA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço 

atual, no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, 

que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada 

pelo titular da unidade consumidora de Id.10432246); bem como, 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), em observação ao disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 21 de novembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009366-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA CARLA FERREIRA VALERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1009366-64/2017 

Ação: Consignação em Pagamento Autora: Wilza Carla Ferreira Valério. 

Ré: Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas. Vistos, etc. 

WILZA CARLA FERREIRA VALÉRIO, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Consignação em 

Pagamento” em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS 

PERNAMBUCANAS, pessoa jurídica de direito privado, sobrevindo pedido 

de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC: a) comprovando nos autos o 

integralmente o disposto no art. 539, §1º, do CPC, devendo, acostar os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, eis que ausentes 

nos autos (tais como notificação e AR), atendendo, assim, integralmente o 

disposto no artigo 320, do Código de Processo Civil; b) acoste aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), nos termos dos art.98 e art.320 do CPC; Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 21 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008746-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METAL BARRA ENGENHARIA SERVICE LTDA - ME (REQUERENTE)

RAFAEL SANTOS SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008746-52.2017.8.11.00003 Ação: Cobrança c/c Reparação de Dano 

Moral Autores: Rafael Santos Sartori e Outra. Ré: Dedini S/A – Indústrias 

de Base. Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifica-se que o 

contrato, objeto dos autos, possui cláusula expressa de foro de eleição, 

conforme item ‘15.2’ de (fl.47 – correspondência ID 10521266, fl.02). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a distribuição destes autos à Comarca de 

Piracicaba – SP e, via de consequência, intime-se da parte autora, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, adote as 

medidas cabíveis para a efetiva redistribuição do feito na Comarca 

retromencionada, cabendo – exclusivamente – aos autores as diligências 

necessárias, bem como, obrigatória a informação da referida 

redistribuição nestes autos, a fim de que se proceda a extinção e 

arquivamento desta demanda, nos termos da lei (art.63, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 17 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008405-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008405-26/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco 

Veículos Administradora De Consórcios Ltda. Réu: Vilson Almeida Dos 

Santos. Vistos, etc. ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

VILSON ALMEIDA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C 

I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o cálculo atualizado do 

débito, justificando o valor atribuído à causa, bem como recolha as custas 

e taxas remanescente e comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 22 de novembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009696-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1009696-61/2017 Ação: Cobrança Autor: Moises Pedro de Paula. Réus: 

Estado de Mato Grosso e Outro. Vistos, etc. MOISES PEDRO DE PAULA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Cobrança” em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio o pleito 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 27 de 

novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007835-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007835-40/2017 

Ação: Liquidação de Sentença Autor: Jhonatta Alves Moreira. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. JHONATTA ALVES 

MOREIRA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

ausente a petição inicial, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, carreando aos autos 

cópia integral e legível da petição inicial, eis que à (fl.03 – correspondência 

ID 10197442) possui, apenas e tão somente, a indicação “inclusão de 

petição inicial e documentos”, conforme determina os artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 24 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ADEMILSON LOPES SOLANO (REQUERIDO)

MICHELLE LOPES SOLANO (REQUERIDO)

ROBSON LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DEBORA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006150-95/2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Sindicato dos 

Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMA 

MT. Réus: Espólio de Idalice Lopes de Almeida e Outros. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (fl.112 – correspondência ID 11855826), hei 

por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 18 de abril de 

2018, às 10:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 21 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 
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(ADVOGADO)

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar a publicação do Edital de Citação em jornal local.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001150-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001150-80/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Gustavo da Silva Carvalho. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa 

Mato Grosso. Vistos, etc. GUSTAVO DA SILVA CARVALHO, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A – energisa mato grosso, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência e assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor é consumidor de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/128992-5, conforme cópia 

dos documentos juntados aos autos; que, encontra-se inadimplida a fatura 

referente a dezembro/2017, no valor de R$911,05 (novecentos e onze 

reais e cinco centavos), com vencimento 26.12.2017, conforme 

documento de (fl.20 – correspondência ID 11852212). Ademais, informa 

que contestara administrativamente a referida cobrança – via 

PROCON-Rondonópolis –, conforme documento de (fls.21/28 – 

correspondência ID 11855209); que, seu nome e CPF encontram-se 

inscritos nos órgãos de restrição ao crédito em razão do débito ora 

contestado, conforme faz prova documento de (fl.31 – correspondência ID 

11855368). Por derradeiro, a parte autora requer que a ré cancele a 

referida dívida, bem como, exclua o nome e CPF da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito e, ainda, abstenha-se de efetuar a 

suspensaõ do fornecimento de energia elétrica da referida unidade 

consumidora, conforme item ‘a’ de (fl.11 – correspondência ID 11850447, 

fl.10). D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.14 e fls.16/17 – 

correspondência ID 11852131 e ID 11852159), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré restabeleça, retire o nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão da fatura referente a dezembro/2017, no 

valor de R$911,05 (novecentos e onze reais e cinco centavos), com 

vencimento 26.12.2017, bem como, abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora sob 

nº6/128992-5, até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono 

o cumprimento da tutela provisória pretendia à comprovação nos autos de 

que as faturas do período compreendido entre janeiro/2017 a janeiro/2018, 

encontra-se regularmente quitada, devendo para tanto a parte autora 

carrear aos autos demonstrativo simplificado de quitação dos débitos 

emitido pelo site da ré, bem como, que a parte autora deposite nos autos – 

via Conta Única do Tribunal de Justiça deste Estado – o valor integral 

correspondente à fatura ora contestada (art.97, CPC). Em consonância 

com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 18 de abril de 2018, às 10h30min. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de fevereiro de 2018. Luiz Antonio 

Sari Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 

(ADVOGADO)

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1002444-41.2016.8.11.0003 - Proceso Judicial Eletrônico 

CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) REQUERENTE(S): AUTOR: BASF 

SA REQUERIDO(A,S): RÉU: JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS 

CITANDO(A,S): Nome: JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 600, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-150 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: VALOR DO 
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DÉBITO: R$ R$ 0,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte(s) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, integrar a relação processual. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Ação de Cobrança proposta pela BASF S.A em 

face do espólio do Sr. Pedro Ivo de Freitas, representado pelo 

inventariante Jean Pierre Dias de Freitas e pelo administrador Sr. Luis 

Basso, na qual pleiteia a condenação no valor de R$ 1.047.167,34 (um 

milhão, quarenta e sete mil reais, cento e sessenta e sete e trinta e quatro 

centavos), decorrente da aquisição de produtos da requerida pelo de 

cujus, o qual entabulou promessa de financiamento junto ao Citibank, mas 

o contrato foi descumprido, aplicando multa de 2% e juros de mora de 1% 

ao mês. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (id.10326092), hei por bem em o pedido e, via deferir de 

consequência, determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo 

do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital 

em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo 

prazo, comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 

257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de janeiro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". 

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR 

Autorizado(a) pela Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado 

Eletronicamente)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007953-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: VILA AURORA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-68.2016.8.11.0003

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:

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI (EXECUTADO)

SIMEAO SANTANA ALVES FILHO (EXECUTADO)

ANGELA PEREIRA FUDIZACHI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 27 de fevereiro de 2018. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

patrono da parte autora, para o fim de proceder com a RETIRADA do 

Ofício de baixa (ID 11516122), para as providências necessárias. 

Processo: 1000541-68.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 19.207,55; Tipo: 

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

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

EXECUTADO: ANGELA PEREIRA FUDIZACHI - ME, ANGELA PEREIRA 

FUDIZACHI, SIMEAO SANTANA ALVES FILHO OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOURENCO TREVISAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO PIRONDI SILVA OAB - SP274188 (ADVOGADO)

LUIS CESAR NASCIMENTO OAB - SP376145 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDERSON AUGUSTO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos INTIMANDO o patrono da parte Requerente do 

inteiro teor da decisão ID 11495538, para ciência e, caso queira adota a 

providência alí determinada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001249-50.2018.8.11.0003 AUTOR: AILTON DE SOUZA BRITO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por AILTON DE 

SOUZA BRITO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora 

n. 6/2523574-8 e que recebeu uma fatura extraordinária da empresa 

requerida, no valor de R$ 739,98 (setecentos e trinta e nove reais e 

noventa e oito centavos), referentes à suposta recuperação de consumo, 

que o autor afirma constituir cobrança abusiva e indevida. Por conta de 

tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

da Unidade Consumidora n. 6/2523574-8, em razão da aludida fatura, bem 

como se abstenha de proceder à inclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo 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. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que, ao que 

parece, a empresa requerida teria emitido fatura com valor muito superior 

ao comumente consumido pela parte autora, o que pode constituir 

cobrança indevida. Assim, está o demandante na iminência de ter o 

fornecimento de energia elétrica suspenso e o nome negativado em razão 

da aludida cobrança. O perigo de dano é evidente, pois, é certo que a 

suspensão de energia elétrica causa prejuízos, por se tratar de serviço 

essencial, ainda mais se tal suspensão se dá indevidamente. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 
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eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão 

somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da 

parte autora, em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 739,98 

(setecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) e de proceder 

à inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 

(cinco mil reais), a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte autora prosseguir com 

o regular adimplemento das faturas durante o decorrer da demanda, salvo 

decisão em contrário. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 12 de abril de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 

2018. LUIZ ANTONIO SARI Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004149-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

MICHELI DA SILVA ALVES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERES DE LIMA PEREIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003419-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO FARIAS CHICA OAB - SP257172 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HECK MATTANA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1005810-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a decisão 

proferida pelo e. Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento 

nº. 1001282-49.2018.8.11.0000, conforme consta no ID nº. 11839564, 

intime a requerida, na pessoa de seu patrono regularmente constituído, via 

DJE, para que cumpra imediatamente a referida decisão. Após, certifique a 

Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação de contestação pela 

requerida. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006022-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MANFRIN LOPES (AUTOR)

AFONSO HENRIQUE DOURADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMAQ LTDA (RÉU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006022-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Os 

demandantes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, intime os requerentes, na pessoa de seu 

patrono, regularmente constituído para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS. II - Intime os autores, para 

que no mesmo prazo alhures mencionado, traga aos autos a matrícula 

atualizada do mesmo, sob pena de indeferimento da inicial. III – Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005726-53.2017.8.11.0003

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:
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PAULO SERGIO WEHNER - MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005726-53.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção, vez que o Provimento nº 22/2016-CGJ, somente dispensa o 

recolhimento das custas do Cartório Distribuidor. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 05 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002370-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEY FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002370-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

proceder o recolhimento do complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça descrita na certidão do Num. 7270059 - Pág. 1, no valor de R$ 

980,00, no prazo de 05 (cinco) dias. Após conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000603-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO VILLODES DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000603-74.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Intime o autor 

para proceder o recolhimento da diferença da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, descrita na certidão do Num. 5053646, no valor de R$ 970,00, bem 

como para apresentar impugnação a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. II – Intime o requerido, pessoalmente por ARMP, no endereço 

declinado nos autos, para constituir novo patrono no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser-lhe considerado revel, nos termos do artigo 76, §1º, 

II, do CPC, bem como para juntar os comprovantes de rendimentos e/ou a 

última declaração de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. III – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003922-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESCIONE SOUZA SOBRAL (REQUERENTE)

A. J. S. B. (REQUERENTE)

A. A. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TDG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

JULIO CESAR COELHO PALLONE OAB - PR16004 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003922-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite a 

litisdenunciada Bradesco AutoRE Companhia de Seguros (Num. 5538165 - 

Pág. 2) para contestar, querendo, a presente demanda, nos termos dos 

artigos 125, II e 128 do CPC. II – Acolho a cota ministerial. Intime a parte 

autora para juntar cópia de eventual laudo de exame do local do acidente 

efetuado pela Polícia Judiciária Civil no Inquérito para apuração do fato 

descrito na exordial, caso tenha sido realizado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. II - Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004202-21.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime o 

demandante para completar a inicial, nos termos do artigo 320, do CPC, 

instruindo-a com cópia do documento comprobatório do recebimento 

parcial da indenização do Seguro DPVAT, no valor descrito nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis - MT, 04 de julho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006373-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006373-48.2017 Vistos etc. Intime a autora na 

pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos: a) o documento de comprovação do 

encerramento de conta junto ao banco HSBC; b) a reclamação completa 

realizada no PROCON juntamente com a resposta do banco e a data da 

audiência; c) documentos que comprovem a existência da conta bancária 

junto ao banco Bradesco. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000989-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000989-07.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 
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decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007277-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MONIQUE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007277-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007590-29.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerente 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REGINA NASCIMENTO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004263-13.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000722-69.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 
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vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006054-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NISLENE DEUSA DE CASTRO (AUTOR)

CHARLENE DEUSA DE CASTRO (AUTOR)

THAILENY DEUSA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006054-80.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências dos artigos 319, VII do Novel CPC, 

especificamente para trazer aos autos os documentos sob os Num. 

9688270, Num. 9688206, Num. 9688224, Num. 9688233, Num. 9688305, de 

forma legível, bem como o instrumento procuratório afim de regularizar a 

representação processual da segunda requerente. Ademais, as autoras 

informam serem estudante, técnica administrativa e eletricista, 

respectivamente, e requerem a concessão da assistência judiciária, 

alegando não terem condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. Dessa forma, determino que as demandantes 

tragam aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no mesmo prazo alhures 

concedido, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 321, 

do NCPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006758-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006758-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 290 do Novel CPC, 

especificamente para trazer aos autos os comprovantes de recolhimento 

das custas processuais, sob pena de extinção e cancelamento da 

distribuição do feito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003991-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERLANE LUCENA SANTOS BEZERRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

GERLANE LUCENA SANTOS BEZERRA CAVALCANTE 01691608157 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º 

1003991-82.2017.8.11.0003 Visto Em Correição. Intime o requerente por 

meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a inicial, 

especificamente para informar o CEP do endereço de seus executados 

cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de junho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006647-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ANDRES OSSA IBARRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006647-12.2017.8.11.0003 Vistos etc. ERIC ANDRES 

OSSA IBARRA devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em face de LÍDER DE 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificado no processo. 

No decorrer do processo, o autor requer a desistência do feito (Id. 

10175743). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pela 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas processuais, vez 

que é beneficiário da justiça gratuita, a qual defiro. Deixo de condená-lo ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em face da angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 
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desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

24 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005792-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA KRAMPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003769-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SATELIS TAQUES BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDICLEI PAZETTE - ME (RÉU)

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BENVENUTI OAB - SC15401 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

SOBRE AS INFORMAÇÕES OBTIDAS, VIA SISTEMA BACENJUD E 

INFOJUD, EM RELAÇÃO À REQUERIDA PERFECT FLIGTH ESCOLA DE 

AVIAÇÃO CIVIL DE RONDONÓPOLIS, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001217-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001217-45.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Proceda a Sra. 

Gestora o cadastramento do patrono da parte Frigoestrela S.A, junto ao 

Sistema PJE, na pessoa de Jorge Henrique Mattar, OBA/SP nº 184.114 

(Num. 11889592 - Pág. 10). II - Designo a data de 03 de maio de 2018 às 

14h00, para oitiva da testemunha Kellem Lopes do Carmo, no endereço 

declinado no Num. 11889605 - Pág. 25, servindo a CP como mandado. III - 

Comunique o Juízo deprecante e intime as partes acerca do ato acima 

designado. IV - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com 

as nossas homenagens, procedendo as baixas necessárias. V – Expeça 

o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004306-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA OAB - SP383576 (ADVOGADO)

MARIA LUCIA DE ANDRADE RAMON OAB - SP70645 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11957338

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004451-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11957569

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SOARES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº1157780

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006131-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11958002

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001858-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PUHL FISCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001858-04.2016.8.11.0003. Vistos etc. Concedo o prazo 

suplementar de, apenas, 05 (cinco) dias, para que a requerida proceda o 

depósito dos honorários periciais do Sr. Expert. Efetuado o depósito, intime 

o sr. perito para dar início aos trabalhos na forma determinada na decisão 

do Id. 11242611. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000676-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VICENTE WAGNER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000676-46.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 
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existência de outro patrono constituído pela demandante (procuração - 

Num. 4756785 - Pág. 1), e ante a renúncia apresentada no Num. 

10932147, determino a exclusão junto ao Sistema PJE do advogado Edson 

Correa da Silva, permanecendo no patrocínio da causa o Dr. Wiston 

Cristaldo Gomes Chaves. Intime a autora para promover o andamento do 

feito, indicando o novo endereço do requerido para posterior citação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005882-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIRES TOKASHIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE ALMEIDA DILLY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10058821-41.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

proceda a transferência do veículo placa NJB 0492, bem como seja 

expedido ofício à Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran do Mato 

Grosso para que se abstenha de informar qualquer débito em nome do 

autor. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela 

de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a 

antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não 

demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da 

medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento 

processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à 

luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em 

nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, 

indefiro a medida pleiteada. De outro turno, tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004320-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DE MORAES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL MOTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004320-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Tendo em 

vista que a requerida depositou em juízo o documento original do veículo 

(CRV), objeto da lide, defiro o levantamento do mesmo, em favor do 

requerente, observando as formalidades de praxe, vez que seu uso se 

faz necessário para que haja a circulação do bem nas vias públicas. 2.0 - 

O Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar as partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime-as 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001741-13.2016.8.11.0003. Vistos etc. I - Ante o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida (Num. 11753095 - Pág. 1), expeça alvará para 

levantamento da quantia de R$ 6.700,67 (seis mil, setecentos reais e 

sessenta e sete centavos) e seus acréscimos, em favor do autor na 

forma indicada no Num. 11838826 - Pág. 1, observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ. II - Remeta os autos a contadoria judicial para 

apuração das custas processuais conforme condenação Num. 11242635 

- Pág. 7, intimando a requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) 

dias. III - Intime o demandante para informar se o valor constante nos autos 

satisfaz a obrigação e, caso haja saldo remanescente do débito deverá 

juntar o demonstrativo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. IV - Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 27 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002744-66.2017.8.11.0003

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:

PRA ELLAS COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005418-17.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerida: Pra 

Elas Comércio de Calçados Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO contra Pra Elas Comércio de Calçados, também qualificada 

no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as 

partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do 

débito ou entrega do bem. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi 

constituída em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, 

a partir de Dezembro/2013 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. Num. 9943396). Citada, a ré não apresentou contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II 

do CPC. Além da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é 

suficiente para o desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na 

inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi 

dado em alienação fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado 

entre as partes (Num. 6764584 - Pág. 1/4). Ressalta-se, também, que a 

devedora é inadimplente e, devidamente citada, não ofereceu defesa. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou 

demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da 

pretensão inicial, por estar amparada em legislação específica – 

Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na 

exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e 

propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, determino a baixa junto ao Sistema 

Renajud (placa - NJL5309). Em seguida, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA

 AUTOS N.º 1609-80.2010.811.0003 CI 432945

 AÇÃO: Ação Monitória convertida em Cumprimento de Sentença

 EXEQÜENTE(S): CENTRO EDUCACIONAL KHALLIL ZAHER

 EXECUTADO(A, S): JABEZ RIBEIRO DA SILVA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/02/201

 VALOR DO DÉBITO: R$ 55.692,01

 Faz Saber, aos que o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e 

interessar possa, que por este Juízo processam se os autos do processo 

nº 1609-80.2010.811.0003 código: 432945, relativo à Ação Monitória 

convertida em Cumprimento de Sentença que CENTRO EDUCACIONAL 

KHALLIL ZAHER move contra JABEZ RIBEIRO DA SILVA que venderá 

através de Leilão Eletrônico, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial – Sr. 

ALEX VIEIRA PASSOS – JUCEMAT n. 020, OAB/MT 17731 E CRECI 3570, 

franqueado da empresa AX LEILÕES E PERÍCIAS, e divulgado no site da 

rede Internet www.axleiloes.com.br, os bens abaixo descritos, 

obedecidas as condições de pagamento e as regras a seguir: I - 

MODALIDADES DA PRAÇA: ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar ditos 

bens poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.axleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do 1º 

Leilão, ou em segunda oportunidade, a partir do encerramento do 1º Leilão 

até a data e horário do 2º Leilão, 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 da praça, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) do respectivo 

valor ofertado pelo bem e o saldo no prazo de 05 (cinco) dias. II – LOCAL 

E DATA DAS PRAÇAS: *** O Leilão Judicial será realizado de forma 

eletrônica através do endereço virtual – www.axleiloes.com.br. - 1º 

(PRIMEIRA) PRAÇA: INÍCIO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E 

TÉRMINO NO DIA 16/02/2018, das 08:00 às 18:00 HORAS, POR PREÇO 

NÃO INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 65.000,00 ( sessenta e 

cinco mil reais). - 2º (SEGUNDA) PRAÇA: INÍCIO A PARTIR DO 

ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO LEILÃO E TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 

17/05/2018, das 08:00 às 18:00 HORAS, PARA A VENDA A QUEM MAIS 

DER, NÃO SENDO ACEITO O LANÇO CONSIDERADO VIL: IMÓVEL – 50% 

(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. III - CONDIÇÃO DE 

PAGAMENTO: O imóvel deverá ser vendido à vista, mediante o depósito 

judicial em conta vinculada ao processo correspondente. Não serão 

aceitos créditos da massa falida como parte de pagamento. Propostas de 

pagamento parcelado estarão condicionadas a apreciação nos autos, 

proposta eventualmente apreciada não será isenta nem cumulada do/com 

o pagamento de comissão do Leiloeiro. IV - COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

Caberá ao arrematante pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da arrematação. V – BENS: Um área de terreno 

central com 120m², localizada na Quadra 04 do Lote 6B, Vila Operária, 

dentro dos limites e confrontações constante da matrícula 46.020 do RGI 

DE Rondonópolis . VI- ÔNUS: Sem ônus. VII - LANCES: Os lances poderão 

ser ofertados através do portal www.axleiloes.com.br . O Usuário poderá 

ofertar mais de um lance para o mesmo bem, prevalecendo sempre o 

maior lance ofertado. Durante o apregoamento do bem o portal permite o 

recebimento de lances virtuais eletrônicos. Não sendo arrematado o bem, 

e, havendo pedido de parcelamento, as propostas de arrematação 

ofertadas serão encaminhadas ao juízo para posterior apreciação e 

decisão, e, em seguida, o proponente da melhor proposta, caso acolhida, 

será intimado para providenciar o pagamento correspondente, sob as 

penas da lei. VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS: A documentação necessária 

para a formalização da venda será exigida de todos que desejem 

habilitar-se no leilão. Os bens serão alienados em caráter "ad corpus" e no 

estado em que se encontram, devendo o arrematante se cientificar, 

previamente, de todas as circunstâncias e características que recaem 

sobre os bens. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento do 

estado em que se encontra a coisa, e nem responsabilizar o vendedor por 

eventuais diferenças de áreas e quaisquer outras circunstâncias que 

porventura possam existir em relação aos bens arrematados. O Leiloeiro 

estará apto a esclarecer ou complementar as informações relativas aos 

bens. O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições, 

características e estado de conservação dos bens adquiridos. Ao 

concorrer para a aquisição dos bens que compõem os lotes apregoados 

no presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado de 

todas as condições estipuladas neste edital. Os bens arrematados serão 
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entregues aos arrematantes, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 

ou débitos incidentes sobre os mesmos, exceto quanto às despesas para 

a transferência correspondente. IX - INADIMPLÊNCIA: O não pagamento do 

preço do imóvel arrematado e da comissão do Leiloeiro, no prazo acima 

estipulado configurará desistência ou arrependimento por parte do 

arrematante, ficando este obrigado a pagar o valor da comissão devida ao 

Leiloeiro (5% - cinco por cento), além do valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao pagamento 

de eventuais despesas incorridas e ao Comitente Vendedor. X - 

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimadas as partes: -o exequente, CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, a executada, JABEZ RIBEIRO DA SILVA, o 

advogado do exequente Dr. SEBASTÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR 

OAB/MT nº 7.129-B. XI - ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, os 

bens poderão ser arrematados pelo maior lanço acima da avaliação. Não 

havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na 

segunda data, os bens poderão ser arrematados por qualquer lanço, 

excetuando-se o lanço vil (CPC, artigos 886, V e 891). XII- OBSERVAÇÃO: 

Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não 

seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato 

através do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

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

Edital, que será publicado na forma da Lei. Eu, Sônia Maria Barros Duarte, 

analista judiciária, que digitei. Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2017. 

Thais Muti de Oliveira - Gestora Judicial - Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

 

 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO

 PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1009833-43.2017.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: ROZENIR DUTRA CRUZ

PARTE RÉ: RÉU: SEBASTIANA CORREA CHAGAS, SALVINO CORREA 

CHAGAS, SEBASTIÃO ALVES DA MAIA, JOÃO BATISTA MENDES, OZENI 

NUNES MENDES, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, IZABEL DOS SANTOS 

ARAUJO, FABIANI DIAS DOS SANTOS, EDMAN RODRIGUES DOS 

SANTOS, ADAO AGUIER SOUZA CAILLAVA, NEUSON JOSÉ DE SOUZA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:

VALOR DA CAUSA: R$ 40.783,30

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A requerente mantém há mais de 30 (trinta) anos a 

posse, mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o 

seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente mandado para 

o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de n°11-A, da quadra 

n°3, no loteamento denominado Alves, nesta cidade, com 357,00 m², 

medindo 7,50 metros lineares de frente, por igual nos fundos, por 50 

metros de ambos os lados, tudo conforme consta na matrícula nº 2.503 do 

C.R.I. de Rondonópolis-MT

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Bianca de Almeida Estácio - técnica judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT,27 de fevereiro de 2018

 Thais Muti de OLiveira.Gestora Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000839-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TIRADENTES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, informar e 

cadastrar os confinantes do imóvel usucapiendo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSTON LUIZ PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: GLEDSTON LUIZ PACHECO RÉU: 

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 24/04/2018, às 11h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001825-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON RODRIGUES DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001825-77.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: EVANILSON RODRIGUES DOURADO Réu: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Feito o 

pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência, com a submissão da parte 

autora a pericia judicial, conforme laudo pericial juntado nessa 

oportunidade. A requerida não fez proposta de conciliação. Em seguida, 

as partes afirmaram nada mais ter a requerer, se manifestaram pelo 

imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz passou a sentenciar o feito, o que 

fez nos seguintes termos: Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT, onde a parte requerente pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária. Em 

análise do laudo da perícia judicial realizada, tem-se que restou 

comprovado que a parte autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a 

porcentagem de invalidez sido quantificada em 50% de membro inferior. 

Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da 

Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do 

valor da indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente a 

seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos 

moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora 

indenização no valor de R$4.725,00, com correção monetária desde o 

evento danoso e juros de mora desde a citação. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, com fulcro no 

disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, bem como no pagamento das custas processuais. Publicada 

em audiência, saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas 

e levantamento, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001502-72.2017.8.11.0003 Autor: 

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES Réu: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência, com a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme 

laudo pericial juntado nessa oportunidade. A seguradora requerida não 

apresentou proposta de conciliação. Em seguida, as partes afirmaram 

nada mais ter a requerer, se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, 

e o MM. Juiz passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

onde a parte requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05/05/2015; que sofreu lesões graves e de caráter 

permanente, no MEMBRO INFERIOR ESQUERDO; e que deve a ré ser 

condenada ao pagamento de seguro de R$ 13.500,00. Em análise do laudo 

da perícia judicial realizada, tem-se que restou comprovado que a parte 

autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez 

sido quantificada em 75% de membro inferior e 75% de membro superior. 

Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da 

Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do 

valor da indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente a 

seguradora deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos 

moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora 

indenização no valor de R$10.125,00, atualizado com correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora desde a citação. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, com 

fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo a autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

bem como no pagamento das custas processuais. Publicada em audiência, 

saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas 

as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002051-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CORREIA RAMOS (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1002051-82.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: JESSE CORREIA RAMOS Réu: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência, com a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme 

laudo pericial juntado nessa oportunidade. A requerida não fez proposta 

de conciliação. Em seguida, as partes afirmaram nada mais ter a requerer, 

se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz passou a 

sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a parte 

requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito em 02/09/2016, 

sofrendo várias escoriações, deixando a vítima com sequela em 

decorrência do acidente com fratura exposta no FÊMUR ESQUERDO + 

AMPUTAÇÃO DE 2 DEDOS DA MÃO ESQUERDA + FRATURA NA 

MADÍBULA; que faz jus ao valor do teto correspondente a R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); que, no entanto, o autor recebeu 

administrativamente apenas o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), 

conforme demonstrativo de pagamento da Seguradora Líder (em anexo) 

datado em 17/02/2017; e que deve a Requerida ser condenada ao 

pagamento do remanescente, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais), corrigidos pelo IGP-M desde a data do sinistro e juros 

de 1% ao mês desde a citação. Em análise do laudo da perícia judicial 

realizada, tem-se que restou comprovado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez sido 

quantificada em 75% DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO e 25% de 

estrutura crânio facial. Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência 

atual, desde a edição da Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da 

lesão para cálculo do valor da indenização. Portanto, comprovada a 

invalidez permanente a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a 

requerida deve pagar à parte autora indenização no valor de R$7.087,50 e 

R$3.375,00. Todavia, no caso dos autos, tem-se que a autora já recebeu o 

valor de R$8.100,00 na via administrativa. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a requerida 

ao pagamento de indenização complementar no valor de R$2.362,50, 

acrescida de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora 

desde a citação, com fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 
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20% sobre o valor atualizado da condenação, bem como no pagamento 

das custas processuais. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo”.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002177-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL FERREIRA 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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1002177-35.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: JUVENIL FERREIRA DA SILVA Réu: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência, com a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme 

laudo pericial juntado nessa oportunidade. A requerida não fez proposta 

de acordo. Em seguida, as partes afirmaram nada mais ter a requerer, se 

manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz passou a 

sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a parte 

requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito em 30 (trinta) de 

Abril de 2016 (dois mil e dezesseis); que suportou fratura em membro 

inferior; e que a requerida deve ser condenada ao pagamento de 

indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária desde a data do acidente de trânsito. Em análise do laudo da 

perícia judicial realizada, tem-se que restou comprovado que a parte 

autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez 

sido quantificada em 25% de PÉ ESQUERDO. Ressalta-se que, de acordo 

com a Jurisprudência atual, desde a edição da Lei nº 8.441/92, é 

necessária a quantificação da lesão para cálculo do valor da indenização. 

Portanto, comprovada a invalidez permanente a seguradora deve efetuar 

o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora indenização no 

valor de R$1.687,50, acrescido de juros de mora desde a citação e 

correção monetária desde o evento danoso. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, com fulcro no disposto 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

condenação bem como no pagamento das custas processuais. Publicada 

em audiência, saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas 

e levantamento, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001374-52.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: DIEGO LOPES BARRETO Réu: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência, com a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme 

laudo pericial juntado nessa oportunidade. A requerida não apresentou 

proposta de conciliação. Solicitou a juntada de carta de preposição e 

substabelecimento. E que as intimações sejam feitas exclusivamente no 

nome de Renato Chagas Correia da Silva – OAB - 8.184-A e Fagner da 

Silva Botof OAB-MT 12.903. Em seguida, as partes afirmaram nada mais 

ter a requerer, se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. 

Juiz passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte autora afirmou em 07/10/2014 foi vítima de acidente de trânsito que 

lhe causou fratura do Maléolo lateral do membro inferior direito e tórax; que 

recebeu indenização no ínfimo valor de R$ 2.362,50; e que faz jus ao 

recebimento de remanescente no valor de R$32.837,50. Em análise do 

laudo da perícia judicial realizada, tem-se que restou comprovado que a 

parte autora ficou parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de 

invalidez sido quantificada em 75% do TORNOZELO DIREITO. Ressalta-se 

que, de acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da Lei nº 

8.441/92, é necessária a quantificação da lesão para cálculo do valor da 

indenização. Portanto, comprovada a invalidez permanente a seguradora 

deve efetuar o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da 

Tabela da SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora 

indenização no valor de R$2.531,25. Todavia, no caso dos autos, tem-se 

que a autora já recebeu o valor que lhe era devido a título de indenização, 

considerando a quantia que lhe foi paga na via administrativa. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, com 

fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, condenando a 

requerida a pagar ao autor o remanescente de R$168,75, atualizado pelo 

INPC desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 

12% ao ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ). Tendo a ré 

decaído de parte mínima, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

condenação, bem como no pagamento das custas processuais. Sendo a 

parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, determino a suspensão da 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos 

(artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000710-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EVARISTO NETO (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000710-21.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: ROBERTO EVARISTO NETO Réu: RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência, estando ausente o 

autor. O advogado do autor requereu a desistência do processo, 

afirmando que a parte autora não foi encontrada para ser intimada e não 

possui endereço correto. Em seguida, assim se manifestou o advogado da 

requerida: MM. Juiz a ré não concorda com o pedido de desistência do 

processo, manifestando-se pelo julgamento do mérito da lide, que deverá 

ser improcedente. Em seguida, as partes afirmaram nada mais ter a 

requerer, se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz 

passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

16/07/2016; que devido o acidente sofreu lesões graves e de caráter 

permanente, o que tornou-o inválido e incapaz (FRATURA DE CLAVÍCULA 

DIREITA); e que deve a ré ser condenada ao pagamento de seguro no 
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valor de R$ 13.500,00. Da análise do caderno processual verifica-se que 

a parte autora não logrou êxito em comprovar as alegações que traçou na 

peça inaugural. Aberta a instrução processual, com a designação de 

perícia médica, que deveria ser realizada nesta data, o autor não 

compareceu, não tendo endereço nos autos e sendo informado pelo seu 

causídico que o mesmo mudou-se desta comarca. Formulado o pedido de 

desistência, não houve concordância da ré. As partes afirmaram que não 

tinham mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da 

lide que, adianto, deve ser improcedente, haja vista a total ausência de 

provas acerca dos fatos alegados na inicial. Nesse contexto, não restou 

restado satisfatoriamente comprovada a existência da incapacidade 

ventilada, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, com fulcro no 

disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da ação, bem como no pagamento das custas processuais. 

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, determino a 

suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 05 

(cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Publicada em audiência, saem 

os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002024-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1002024-02.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: MICHELE ALVES DOS SANTOS Réu: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência, com a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme 

laudo pericial juntado nessa oportunidade. Feita a proposta conciliatória, 

restou infrutífera. Em seguida, as partes afirmaram nada mais ter a 

requerer, se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz 

passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito em 

22.09.2016, sofrendo várias escoriações, deixando-lhe como sequela em 

decorrência do acidente uma fratura no PUNHO ESQUERDO; que recebeu 

administrativamente apenas o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de 

pagamento da Seguradora Líder (em anexo) datado em 01/02/2017; e que 

deve a Requerida ser condenada ao pagamento da diferença do Seguro 

DPVAT, no valor de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis 

reais e vinte cinco centavos). Em análise do laudo da perícia judicial 

realizada, tem-se que restou comprovado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez sido 

quantificada em 75% do membro afetado. Ressalta-se que, de acordo com 

a Jurisprudência atual, desde a edição da Lei nº 8.441/92, é necessária a 

quantificação da lesão para cálculo do valor da indenização. Portanto, 

comprovada a invalidez permanente a seguradora deve efetuar o 

pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora indenização 

complementar no valor de R$1.687,50, que deverá ser acrescida de 

correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a 

citação. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação e, com fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 

20% sobre o valor atualizado da condenação, bem como no pagamento 

das custas processuais. Sendo a parte autora beneficiária da Justiça 

Gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 

1.060/50). Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades necessárias, 

incluindo eventuais baixas e levantamento, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001422-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DE ANDRADE (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001422-11.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: WALDOMIRO DE ANDRADE Réu: RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência, com a submissão 

da parte autora a pericia judicial, conforme laudo pericial juntado nessa 

oportunidade. A requerida não fez proposta de conciliação. Em seguida, 

as partes afirmaram nada mais ter a requerer, se manifestaram pelo 

imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz passou a sentenciar o feito, o que 

fez nos seguintes termos: Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT, onde a parte requerente afirma que foi vítima 

de acidente de trânsito em ocorrido em 20/05/2016; que sofreu lesões 

graves e de caráter permanente, o que tornou-a inválida e incapaz 

(TRAUMATISMO CRANIANO); que deve a ré ser condenada ao pagamento 

de remanescente, no valor de R$ 8.775,00. Em análise do laudo da perícia 

judicial realizada, tem-se que restou comprovado que a parte autora ficou 

parcialmente incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez sido 

quantificada em 25% de estrutura crânio encefálica. Ressalta-se que, de 

acordo com a Jurisprudência atual, desde a edição da Lei nº 8.441/92, é 

necessária a quantificação da lesão para cálculo do valor da indenização. 

Portanto, comprovada a invalidez permanente a seguradora deve efetuar 

o pagamento proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da 

SUSEP. Assim, a requerida deve pagar à parte autora indenização no 

valor de R$3.375,00, devidamente atualizado com juros de mora desde a 

citação e correção monetária desde o evento danoso. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, com fulcro no 

disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor 

atualizado da condenação, bem como no pagamento das custas 

processuais. Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, 

determino a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (artigo 12 da Lei nº 1.060/50). Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas 

e levantamento, arquivem-se os autos. Sendo efetuado o pagamento, 

expeça-se o alvará na conta bancária indicada pelo autor. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON ROBERTO RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1004232-90.2016.8.11.0003 Autor: 
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AUTOR: WOSHINGTON ROBERTO RODRIGUES Réu: RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência, com 

a submissão da parte autora a pericia judicial, conforme laudo pericial 

juntado nessa oportunidade. A seguradora requerida não apresentou 

proposta de acordo. Em seguida, as partes afirmaram nada mais ter a 

requerer, se manifestaram pelo imediato julgamento da lide, e o MM. Juiz 

passou a sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte requerente afirma que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

29/05/2016; que, devido o acidente a Requerente sofreu lesões graves e 

de caráter permanente, o que tornou-a inválida e incapaz(FRATURA 

CLAVICULA ESQUERDA); que a ré deve ser condenada ao pagamento de 

seguro de R$ 13.500,00. Em análise do laudo da perícia judicial realizada, 

tem-se que restou comprovado que a parte autora ficou parcialmente 

incapacitada, tendo a porcentagem de invalidez sido quantificada em 50% 

do OMBRO ESQUERDO. Ressalta-se que, de acordo com a Jurisprudência 

atual, desde a edição da Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da 

lesão para cálculo do valor da indenização. Portanto, comprovada a 

invalidez permanente a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Assim, a 

requerida deve pagar à parte autora indenização no valor de R$1.687,50, 

devendo o valor ser devidamente atualizado pelo INPC desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 12% ao ano, 

contados da citação (Súmula 426 do STJ). Com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO e declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais 

baixas e levantamento, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo”.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000650-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. S. (RÉU)

P. H. R. S. (RÉU)

Outros Interessados:

R. A. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo n.º 1000650-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 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 16h30min, 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, 22 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007049-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007049-93.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte requerida para, em cinco dias, materializar o mandado de 

registro e levar ao cumprimento, sob pena de arquivamento. Rondonópolis, 

27 de fevereiro de 2018 Geralda Esplendo dos Santos Moraes Gestor(a) 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000685-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1000685-71.2018.811.0003 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 às 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. 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 R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a 

ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na 

conta bancária informada pela parte autora, ou pago diretamente mediante 

recibo. 4. Designo o dia 16.04.2018, às 14h30min, 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. 5. Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000151-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. K. D. S. (REQUERIDO)

O. J. D. P. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000151-30.2018.811.0003. Parte autora: K. M. de S. 

Advogado da Autora: Defensoria Pública. Parte ré: O. J. de P. e outro. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, para comparecer dia 02.04.2018, 

às 14h, para a realização da audiência de conciliação, e querendo, 

contestar o pedido inicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados desta 

audiência. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A Requerente é avó materna de 

K. E. S. P e K. V. S. de P. A avó cuida dos netos desde que tinham 01 ano 

de idade, desde então, é quem presta todo tipo de cuidado e auxílio aos 
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menores. A assistida possui todas as condições de continuar cuidando 

das crianças, dispendendo todo o carinho e amor necessários para o 

cuidado das crianças. Os genitores concordam que a guarda seja 

concedida para a requerente, pois ambos não possuem empregos fixos e 

nem condições para cuidar dos filhos. DESPACHO/DECISÃO: ...3. Designo 

o dia 02.04.2018, às 14h, para a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a primeira 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. 

Cite-se a segunda parte requerida na forma editalícia, nos termos do art. 

256, II, do Código de Ritos, para, querendo, responder, no prazo legal (art. 

355, CPC). 5. Em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos, 

nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da segunda demandada, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito. 4. 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 a criança...". Eu, G. E. S. M. Técnica 

Judiciária, digitei.

Processo n.º 1000151-30.2018.811.0003. Parte autora: K. M. de S. 

Advogado da Autora: Defensoria Pública. Parte ré: O. J. de P. e outro. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, para comparecer dia 02.04.2018, 

às 14h, para a realização da audiência de conciliação, e querendo, 

contestar o pedido inicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados desta 

audiência. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A Requerente é avó materna de 

K. E. S. P e K. V. S. de P. A avó cuida dos netos desde que tinham 01 ano 

de idade, desde então, é quem presta todo tipo de cuidado e auxílio aos 

menores. A assistida possui todas as condições de continuar cuidando 

das crianças, dispendendo todo o carinho e amor necessários para o 

cuidado das crianças. Os genitores concordam que a guarda seja 

concedida para a requerente, pois ambos não possuem empregos fixos e 

nem condições para cuidar dos filhos. DESPACHO/DECISÃO: ...3. Designo 

o dia 02.04.2018, às 14h, para a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a primeira 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. 

Cite-se a segunda parte requerida na forma editalícia, nos termos do art. 

256, II, do Código de Ritos, para, querendo, responder, no prazo legal (art. 

355, CPC). 5. Em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de Ritos, 

nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da segunda demandada, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito. 4. 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 a criança...". Eu, G. E. S. M. Técnica 

Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001242-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JOAQUIM RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (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.: 1001242-58.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, intimem-se os 

requerentes para em 15 (quinze) dias atribuírem valor à causa de acordo 

com o proveito econômico pretendido com a demanda e efetivar o 

recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais ou alternativamente 

comprovar a hipossuficiência econômica, sob pena de extinção do 

presente feito (art. 456, §1º da CNGC/MT). 2. Ademais, considerando que 

o pretenso bem a ser adquirido em favor do menor encontra-se com 

restrição gravada, em virtude de alienação fiduciária firmada entre os 

atuais proprietários do bem e a Caixa Econômica Federal (ID 11905029), 

faculto aos requerentes comprovarem a anuência da credora da r. 

obrigação relativamente à transação almejada. 3. Assim, faculto aos 

autores, em quinze dias, emendar a petição inicial, regularizando as falhas 

acima apontadas, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo 

único). Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005030-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PARMEJANE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA THAINAN PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005030-51.2016.8.11.0003 Vistos etc., A teor da informação 

derradeiramente juntada aos autos (ID 11229365), intime-se a parte 

requerente, por intermédio de seu patrono constituído, para que se 

manifeste acerca da petição retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000175-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000175-58.2018.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, em análise dos 

documentos que instruem a exordial, verifico que a autora afirmou ser irmã 

do interditando, todavia, deixou de comprovar o parentesco com a r. parte, 

porquanto tal informação não condiz com os documentos pessoais das 

partes, sendo tal constatação imperiosa para a aferição da legitimidade 

ativa, com supedâneo no art. 747, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adotar as providências supra, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

moldes dos arts. 320 e 321, parágrafo único e, 747, parágrafo único, 

todos do CPC. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009372-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA OLIVEIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIMENTEL DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 

11937647.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000164-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMACI MARIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000164-29.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 

interditanda (laudo médico) e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente C. M. da 

C. S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil da requerida, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado à curatelada alienar, demandar ou ser demandada sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades da demandada, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências da interditanda no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 12 

de abril de 2018 às 17h00min. Cite-se a requerida, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000167-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GYOVANNI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000167-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente R. da S. 

R. O., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 16 

de maio de 2018 às 15h20min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000169-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000169-51.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curador provisório, o requerente A. A., 

sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, 

ficando o referido curador provisório nomeado depositário fiel dos valores 

recebidos da Previdência, e também obrigado à prestação de contas 

quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553 do CPC, e as respectivas sanções. O curador provisório deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída ao curador relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de seu curador. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando a ser 

realizada in loco para o dia 22 de março de 2018 às 17h40min. Cite-se o 

requerido, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000172-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente L. J. B. 

A., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 16 

de maio de 2018 às 15h40min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009627-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORREIA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CORREA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009627-29.2017.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curador provisório, o requerente F. C. A., 

sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, 

ficando o referido curador provisório nomeado depositário fiel dos valores 

recebidos da Previdência, e também obrigado à prestação de contas 

quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553 do CPC, e as respectivas sanções. O curador provisório deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída ao curador relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de seu curador. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 16 

de maio de 2018 às 16h00min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000171-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES BRUNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE JOSE DE SOUZA BRUNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000171-21.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 

interditanda (laudo médico) e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente M. S. 

B., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil da requerida, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado à curatelada alienar, demandar ou ser demandada sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades da demandada, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências da interditanda no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 16 

de maio de 2018 às 16h20min. Cite-se a requerida, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000168-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FELIX DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000168-66.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 
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interditanda (laudo médico) e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente G. F. de 

S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil da requerida, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado à curatelada alienar, demandar ou ser demandada sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades da demandada, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências da interditanda no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 16 

de maio de 2018 às 16h40min. Cite-se a requerida, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000976-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAQUEL HAMMARSTRON ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000976-71.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 

interditanda (laudo médico) e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente C. R. H. 

A., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando a referida curadora provisória nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. A curadora provisória deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída à curadora relativamente aos atos 

da vida civil da requerida, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado à curatelada alienar, demandar ou ser demandada sem a devida 

representação de sua curadora. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. IV – Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades da demandada, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 

como averiguando as vontades e preferências da interditanda no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. V- Ademais, considerando que a interditanda se encontra 

atualmente em unidade de tratamento intensivo (UTI), deixo de designar 

data para oitiva da mesma, haja vista a impossibilidade de realização do 

ato. Não obstante, tão logo ocorra a saída da interditanda da unidade 

hospitalar, deverá a parte requerente noticiar nos autos onde a 

demandada poderá se localizada, para fins de designação de audiência de 

oitiva a realizar-se neste Juízo, ou in loco, sendo o caso. VI – Cite-se a 

requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Acaso constatada a 

impossibilidade de citação da r. parte, nomeio curador especial à 

interditanda S. M. S. de L., o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial da mesma, forte no quanto disposto no art. 752, §2º, do CPC. 

Decorrido o prazo sem manifestação da requerida ou, constatando-se a 

impossibilidade de efetivação do ato, dê-se vista dos autos ao curador ora 

nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, bem como apresentar 

requerimentos que entender necessários. Após, abra-se vista a parte 

autora e ao Ministério Público e, em seguida, renove-se a conclusão. 

Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008619-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

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.: 1008619-17.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Curatela com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ movida por V. de J. 

G., em face de J. M. de J., devidamente qualificadas nos autos. Verificada 

a irregularidade da peça inaugural, determinou-se a emenda da exordial (ID 

10508371), facultando-se à autora a juntada de documento médico apto a 

ensejar a tutela pretendida, bem como para incluir o polo passivo no 

cadastramento do feito. Derradeiramente, a parte autora postulou pela 

suspensão dos autos, visando a juntada do r. documento médico, bem 

como informou que a requerente se encontra em Brasnorte/MT (ID 

11490212). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Constatada a irregularidade na documentação apresentada ao feito, aos 

31 de outubro de 2017, a parte autora peticionou aos 25 de janeiro de 

2018, requerendo a suspensão processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Assim, ante a ausência dos documentos indispensáveis ao ingresso da 

demanda, nos termos do art. 320 do CPC, facultou-se à autora emendar a 

petição inicial para apresentar documento médico indicando o atual estado 

de saúde da interditanda, bem como para cadastrar o polo passivo do 

feito, consoante ID 10508371. Todavia, a parte requerente deixou de 

cumprir o quanto determinado, limitando-se a requerer a suspensão do 

feito. Doravante, verifica-se que o prazo inicialmente assinalado já fora 

alcançado, inclusive aquele objeto do pedido retro (ID 11490212), sendo 

descabida a protelação do feito, que se encontra em trâmite desde 

outubro de 2017, sem a adoção das providências cabíveis. Destarte, 

reputo inviável o acolhimento do pedido autoral estampado no ID 

11490212, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão processual, 

porquanto a suspensão na forma requerida viola a garantia constitucional 

da razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII), ressaltando-se inclusive que o prazo 

solicitado à muito já decorreu. Diante disso, denota-se a presença de vício 

que impede o regular desenvolvimento do feito, comportando indeferimento 

da petição inicial. Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos 

requisitos da peça inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição 

inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a 

exordial estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da irregularidade, por sua 

vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo o autor citado: “(...) 

Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Assim, está configurada a 

inépcia da inicial, devendo a mesma ser indeferida, por deixar a parte 
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autora de proceder a emenda da inicial nos termos do decisum 

anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a petição inicial, com 

fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo codex. A teor da 

declaração de hipossuficiência que acompanha a exordial DEFIRO à 

autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008372-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA OAB - MS6090 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. CLEIRY ANTONIO DA 

SILVA AVILA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002686-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. RONDONÓPOLIS, 27 de fevereiro de 2018 DEBORA YANEZ 

PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

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: 

“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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008562-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FRANCA DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1008562-96.2017.8.11.0003 VISTO. JONAS FRANCA DE 

LUCENA ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário com 

pedido de tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que, 26/3/2010, sofreu um 

acidente automobilístico que resultou em fratura do fêmur esquerdo, da 

tíbia esquerda, ilíaco direito, acetábulo direito e patela direito, tendo sido 

submetido a tratamento cirúrgico de todas as fraturas. Alega que, em 

razão do acidente, recebeu benefício de auxílio doença (espécie 31) até 

15/03/2015. Inconformado, interpôs recurso à junta de Recurso do INSS 

onde pleiteou a conversão do benefício auxílio doença espécie 31 em 

auxílio doença acidentário, espécie 91, sendo deferida a conversão e 

prorrogado o benefício até 06/06/2015, data em que cessou o pagamento. 

Assevera, ainda, que, na sua última consulta realizada no dia 18/03/2016, 

o médico ortopedista atestou que o autor se encontra incapacitado para o 

trabalho. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para 

restabelecer o auxílio doença, com data retroativa a cessação do 

benefício (06/06/2015). No mérito, requereu a conversão do auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio doença. A 

ação foi distribuída inicialmente na Justiça Federal, no qual o pedido de 

tutela de urgência foi apreciado e indeferido, tendo sido designada data 

para realização da perícia médica (Id. 10462827, p. 1). O laudo pericial se 

encontra encartado aos autos no Id. 10462836, p. 1/5. Citado, o requerido 

apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo 

autor, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado 

seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordial. Requereu, ainda, em caso de eventual 

procedência, a data de início do benefício passe a ser fixada na data da 

realização da perícia (Id. 10462840, p. 1/7). O autor apresentou 

impugnação à contestação, refutando os argumentos da contestação e 

reiterou os termos da inicial. O magistrado da Vara Especializada Federal 
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reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para o processamento 

da presente ação, por se tratar de ação previdenciária oriunda de 

acidente de trabalho, declinando a competência em favor da Justiça 

Estadual (Id. 10462843, p. 1/2). Neste Juízo, determinou-se a intimação 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 

10474943). O autor informou que não tem outras provas a produzir e 

reiterou os termos da impugnação, no sentido de que embora tenha 

constado nos requerimentos da inicial o pedido subsidiário de concessão 

de benefício de auxílio doença, na verdade o autor quis dizer auxílio 

acidente, razão pela qual requer o julgamento antecipado da lide para 

condenar o Instituto Réu a pagar ao Autor o benefício de auxílio acidente, 

uma vez que o Laudo Pericial concluiu pela incapacidade PARCIAL E 

DEFINITIVA (10583317, p. 1/2). O requerido quedou-se inerte, conforme 

certidão de Id. 10837797. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame 

dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o 

pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez ou a concessão do benefício auxílio acidente, 

sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas do acidente do trabalho. Pois bem. O benefício de 

auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador. Em conformidade, ainda, com a redação 

expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do 

benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Com efeito, no exame pericial encartado no 

Id. 10462836, p. 1/5 consta que o autor apresenta fraturas na bacia, fêmur 

esquerdo, joelho direito e fratura nos ossos da perna esquerda com perda 

de substância. Segundo o laudo, há incapacidade para a atividade habitual 

exercida pelo requerente (motorista), e que a incapacidade é parcial e 

permanente. O médico perito asseverou que o autor necessita de 

reabilitação profissional para atividade que não demande esforço físico 

com os membros inferiores. Apresenta os membros superiores normais. 

Diante do exposto, é possível concluir que desde a cessação do benefício 

auxílio doença nº. 550.803.589-0, o que se deu em 06/06/2015, o autor 

ainda se encontrava incapacitado para o exercício de atividade habitual 

profissional (motorista), já que sua incapacidade é permanente. Dessa 

forma, encontrando-se o demandante incapacitado permanentemente para 

a atividade que exercia (motorista), faz jus a receber auxílio doença até 

ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a sua 

limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. 

Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de 

manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional 

seja concluído. Nesse sentido: “AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O 

requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. (...) 3. O 

acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade para o 

desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o 

benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que 

aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja 

suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse 

entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade 

habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente 

conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva 

para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. Assim, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato 

que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade 

habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela 

existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido 

provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a 

restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção 

monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º 

da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: 

JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 

25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012). Dessa forma, 

verifica-se que o autor se enquadra na hipótese prevista no art. 62 da Lei 

nº 8.213/91, devendo, portanto, ser encaminhada à reabilitação 

profissional. Por outro lado, o requerente não faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, já que a incapacidade é parcial e há 

possibilidade de reabilitação profissional. De igual forma, não merece 

prosperar o pedido de concessão do auxílio acidente. Isso porque, o perito 

judicial foi enfático ao asseverar que a incapacidade é parcial e que o 

autor pode ser reabilitado para atividade que não demande esforço físico 

com os membros inferiores, podendo, assim, retornar ao mercado de 

trabalho em função diversa da habitual. Portanto, enquanto pendente a 

possibilidade de o autor passar por reabilitação profissional, notadamente 

considerando que conta apenas com 42 (quarenta e dois) anos de idade e 

sua incapacidade é parcial, não há que se falar em conversão imediata do 

auxílio doença em aposentadoria e auxílio acidente. Ressalta-se, por fim, 

que o termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença é a data da 

cessação indevida do benefício que a autarquia estava pagando ao autor 

por meio do NB nº. 550.803.589-0, ou seja, 06/06/2015, nos termos do que 

preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. Com essas considerações, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JONAS FRANCA DE LUCENA 

em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão 

somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça em favor do 

autor, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício auxílio doença por acidente 

do trabalho nº 550.803.589-0, desde a data da sua cessação, ou seja, 

06/06/2015, até que o segurado seja considerado apto para exercer outra 

atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei 

nº 8.213/91). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos valores 

atrasados, desde a cessação do auxílio doença nº 550.803.589-0 até o 

efetivo restabelecimento. Os valores atrasados deverão ser acrescidos 

de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada 

parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

Réu. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, 

§ 3º, I e do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, 

segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: JONAS FRANCA DE LUCENA BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

doença por acidente de trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada 

pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 06/06/2015 (cessação do 

auxílio doença previdenciário nº. 550.803.589-0). Esta sentença não está 

sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 23 de 

fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003500-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE NOS AUTOS 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL , NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CELESTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 

seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 

seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 

seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 
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seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 

seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001129-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA CAVALCANTE JOVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT0008686S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, este juízo não conta 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. 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. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento ao requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever 

o valor e data do eventual pagamento. Materializada a resposta com ou 

sem a juntada de documentos, intime-se o AUTOR para, querendo, 

impugnar em 05 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível, certifique-se e dê-se vista ao MP. A 

seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. 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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto nos artigos 

110 e 111, § 4º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, relativas ao Foro extrajudicial; 

Considerando a falta de energia elétrica no dia 26.02.2018, bem como a 

inexistência de previsão de seu reestabelecimento na Unidade 

Consumidora 6/682733-1-FÓRUM DA COMARCA DE SINOP-MT, conforme 

comunicado pela Energisa-MT. RESOLVE: Art. 1º SUSPENDER o 

expediente no dia 26.02.2018, a partir das 16h46min, no Fórum da 

Comarca de SINOP-MT, prorrogando-se os prazos para o próximo dia útil. 

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2018. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS - Juíza de Direito e Diretora do Foro.

PORTARIA N. 32/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Vanilza Candida Moita Misturini, 

matrícula 11498, Oficial de Justiça PTJ, designada Gestor a Geral, estará 

afastada de suas funções por motivo de estar cursos ministrado pela 

Escola do Servidor do Tribunal de Justiça, no período de 26.02.2018 a 

02.3.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Vera Lucia Saraiva Bouret, matrícula n.861, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral , no 

período de 26.02.2018 a 02.3.2018.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 26 de fevereiro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010188-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

ROBERTO COPINI - FAZENDA COPINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca das cartas de citação devolvidas pelas alíneas 

"ausente" e "não existe o número".

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010224-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11873432).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008961-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILENE CUNHA PESSOA (AUTOR)

UGLA KETI CUNHA PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

GILVAN CHAGAS (RÉU)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11887605).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008092-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

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, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Não existe o nr” (Id 11894154). Caso deseje a expedição de mandado 

judicial, proceda 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 depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005491-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT0022154A (ADVOGADO)

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DA SILVA PALMA (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, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Desconhecido” (Id 11894079).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009937-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MENDES GALVAO (RÉU)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento ID 

11826806, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

05 dias, proceder à juntada das guias e comprovante de pagamento das 

custas e taxas judiciai, conforme determinado no despacho Id 10922320.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI PEDROTTI (EXECUTADO)

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

 

Certifico, ante o teor da petição juntada aos autos no Id 11918348, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009354-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

recolher o valor de R$ 126,00, referente à complementação da diligência 

requerida pelo oficial de justiça na certidão Id 11660123, no site do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao) ou por 

meio da Central de Mandados desta comarca, juntando posteriormente aos 

autos a guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009113-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

 

Certifico, ante o teor da petição Id 11921841, intimo o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo legal, proceder ao pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a importância ser recolhida por meio de guia 

disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos 

a guia e comprovante de pagamento, para posterior expedição do 

mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001405-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MORAES SERIANO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11943798).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALVES DAMACENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11938099).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011318-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON CAMARGO (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11938240).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000174-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILSO SANTO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (REQUERIDO)

LEDIO BARDINI (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo legal, juntar 

aos autos o comprovante da distribuição da Carta Precatória (Id 

11615912) no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005219-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGONESE & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo legal, retirar na 

plataforma Pje, a Carta Precatória (Id 11784914) e documentos 

necessários a fim de promover a distribuição da referida Carta na 

comarca deprecada, juntando posteriormente aos autos o comprovante da 

distribuição da Carta Precatória.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001724-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIBONI IND E COM DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA - EPP 

(DEPRECADO)

 

Intimar o advogado da parte autora Dr. PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de apreensão, 

no bairro Jardim Maringá, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, sob pena de devolução da deprecata sem 

o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003394-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA OAB - SP182166 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (DEPRECADO)

MELISSA MALAQUINI (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado da parte credora Dr. EDUARDO LAZZARESCHI DE 

MESQUITA para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, nos bairros Jardim Maringá e Setor Industrial Norte, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ. Caso não seja providenciado o andamento do feito no prazo 

acima, a mesma será devolvida independentemente de cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003395-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JACINTO DA SILVA (DEPRECADO)

 

Intimar a advogada da parte credora DR.ª NOELI IVANI ALBERTI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Maringá, devendo para tanto recolher a guia através do site 
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www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ. Caso não seja providenciado o 

andamento do feito no prazo acima, a mesma será devolvida 

independentemente de cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. G. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. PEDRO ROBERTO ROMÃO para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Celeste, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008260-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS para 

que providencie o prosseguimento da carta precatória em trâmite neste 

Juízo, indicando, caso requeira a penhora, qual o bem que deseja que 

recaia a mesma, bem como a efetuar o depósito de três (3) diligências ao 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, no bairro Alto da Glória, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Advertindo-a de que caso não providencie o prosseguimento da referida 

deprecata no prazo acima, a mesma será devolvida independentemente de 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. PEREIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000702-42.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: C. N. PEREIRA 

SERVICOS - ME VISTOS, ETC... Defiro o pedido de penhora e bloqueio 

on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

38.548,53 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

três centavos) ID. 9623018. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário 

para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, intimando-se a executada, art. 854, § 2º do novo CPC. Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome da Executada, expeça-se 

o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intimem-se, também, o cônjuge da Executada, se casada for. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da Executada, com a expressa 

anuência do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se 

o Exequente para que indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio 

de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO ANIMAL PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1002348-87.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MUNDO ANIMAL PET 

SHOP LTDA - ME Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio 

on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 

33.560,79 (trinta e três mil quinhentos e sessenta reais e setenta e nove 

centavos), conforme documento de ID. 9346524 – pág. 01/02. Confirmado 

o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a executada (art. 854, § 

2º do CPC). Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da 

executada, proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD 

e INFOJUD, devendo o exequente ser intimado para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder do executado, com a 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Não sendo encontrados bens em nome da devedora, 

intime-se o exequente para que indique bens passiveis de penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRLANO SEBASTIAO PIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª SIMONE BESOLD para que no prazo de 

cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FRANCISCO DA SILVA ALENCAR (RÉU)

F. DA SILVA ALENCAR BUFE - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. JONES EVERSON CARDOSO para que, 

querendo no prazo de quinze (15) dias apresente impugnação às 

contestações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010820-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. ADRIANO ROMÃO para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito de três (3) diligências ao Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimação, no bairro Residencial Montreal Park, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

ROSA INES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003480-48.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: G SILVA 

TRANSPORTES LTDA - ME, VALDIR DA SILVA, ROSA INES DE SOUZA 

Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 43.051,39 (quarenta e três 

mil, cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) ID. 10161170. 

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC. Não havendo conta corrente ou 

aplicação em nome dos Executados, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, 

também, o cônjuge dos Executados, se casados forem. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados somente serão 

depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência do 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o Exequente para 

que indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio de qualquer 

quantia, façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001221-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. RODRIGUES FERREIRA - ME (EXECUTADO)

SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de três 

(3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora, avaliação e intimação, no bairro Distrito Industrial, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão e despacho abaixo transcritos. VISTOS, 

ETC... Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 20.949,48 (vinte mil, 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) ID. 

5601258. Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta 

Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se os executados, art. 854, § 2º do novo CPC. Não havendo 

conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intimem-se, também, o cônjuge dos Executados, se casados 

forem. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder dos Executados, com a expressa 

anuência do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, 

intime-se o Exequente para que indique bens passiveis de penhora. Com o 

bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, 

etc... A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da 

quantia penhorada na conta do devedor. Cumpra-se o último despacho. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1008712-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDINEI FAVATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMELIO GUERRA (EMBARGADO)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do embargante Dr. FELIPE PIETRO BIASI para que no 

prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o que entender 

de direito quanto ao retorno da correspondência encaminhada para a 

intimação do embargado, com a informação de que o endereço é 

insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010965-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO OAB - SP84934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (RÉU)

 

Certifico, que diante da comunicação feita pela Doutora Débora Roberta 

Pain Caldas, Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Sinop-MT, através do 

Ofício 006/2018/CEJUSC de que o Conciliador Dr. Jonas Edu Gruen, esta 

apto a conduzir as sessões das Audiências de Conciliação/mediação 

desta Terceira Secretaria Cível, atinentes ao artigo 334 do CPC, o qual foi 

credenciado pelo Tribunal de Justiça dos Estado de Mato Grosso e de 

acordo com a determinação do MM. Juiz de Direito desta Secretaria 
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antecipo a audiência de conciliação para o dia 11 /04 /2018, às 13:00 

horas, ficando cancelada a audiência designada sob ID nº-10282536. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop, 26 de fevereiro de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011319-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEMA COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO REBELLATO ZORZETO para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, no 

bairro Chácara de Lazer Maria Carolina II, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. Intimá-lo 

também da antecipação da audiência designada nos autos, conforme 

certidão abaixo transcrita. Certifico, que diante da comunicação feita pela 

Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juíza de Direito Coordenadora do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Sinop-MT, através do Ofício 006/2018/CEJUSC de que o Conciliador Dr. 

Jonas Edu Gruen, esta apto a conduzir as sessões das Audiências de 

Conciliação/mediação desta Terceira Secretaria Cível, atinentes ao artigo 

334 do CPC, o qual foi credenciado pelo Tribunal de Justiça dos Estado de 

Mato Grosso e de acordo com a determinação do MM. Juiz de Direito desta 

Secretaria antecipo a audiência de conciliação para o dia 11 /04 /2018, às 

14:00 horas, ficando cancelada a audiência designada sob ID 

nº-10282766. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 26 de fevereiro de 

2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o douto advogado do embargante Dr. EDUARDO MARQUES 

CHAGAS para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de proceder a inquirição das testemunhas 

arroladas, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar o advogado do credor Dr. FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação dos requeridos, no bairro Residencial Cape Diam, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ. Intimá-lo também que fora designado o dia 

3/4/2018, às 13:30 horas, na Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca 

de Sinop - MT, data, hora e local para o início dos trabalhos periciais, 

ocasião em que deverão estar presentes as partes, advogados, 

assistentes nomeados e o perito designado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008192-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DE BARROS GUIRRO (DEPRECANTE)

MARIANA LEITE RODRIGUES (DEPRECANTE)

ALEXANDRE ALBERTO DE BARROS GUIRRO (DEPRECANTE)

ANDREZZA MOURA BRAGA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA VASSELO OAB - SP124300 (ADVOGADO)

PRISCILA CAMILLO NUNES OAB - SP224461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELTRAO GOMES DE TOLEDO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1008192-81.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: ALEXANDRE ALBERTO DE BARROS GUIRRO, MARCIO 

ROBERTO DE BARROS GUIRRO, MARIANA LEITE RODRIGUES, 

ANDREZZA MOURA BRAGA DEPRECADO: JOSE BELTRAO GOMES DE 

TOLEDO Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) 

conforme deprecado, designo audiência para o dia 07/06/2018 às 13:30 

horas. Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que 

dispõe que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WELTON GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001332-98.2016.8.11.0015 Verifico que a parte 

executada não foi citada (ID nº 8022475 e 11338982), de modo que, a 

parte exequente requer o arresto “online” pelo Sistema Bacenjud. Desta 

forma, nos termos do artigo 830 do CPC e conforme entendimento do STJ, 

é cabível o arresto “online” de ativos financeiros quando não citada a 

parte executada, sendo a citação requisito tão somente para conversão 

do arresto em penhora. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO 

ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. 

MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, 

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A 

DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também 

designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, 

objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não 

houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em 

penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o 

arresto on-line , a ser efetivado na origem”. (STJ, T4 - Quarta Turma, REsp 

1.370.687/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04/04/2013, p. DJe 

15/08/2013). “RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

ARTS. 653 E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA 

PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR 

PARA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 

813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a 

concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora. 

Precedentes. 2. Admite-se a medida cautelar de arresto de dinheiro, via 

Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos 

legais previstos no art. 653 (a existência de bens e não localização do 

devedor) ou no art. 813 (a demonstração de perigo de lesão grave ou de 

difícil reparação), ambos do CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a 

localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado, o que 

afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o 

deferimento da medida cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal 

de origem decidiu que a recorrente não logrou êxito em apresentar 

qualquer indício concreto da necessidade da medida. Rever essa 

afirmação, no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada pela 

Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido”. (STJ, T2 – Segunda 

Turma, REsp 1.407.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 21/11/2013, p. DJe 

29/11/2013). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO 

LOCALIZADO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ARRESTO ON LINE - 

POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 653, DO CPC – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a realização do arresto 

prévio ou online quando não encontrado o executado para citação, 

conforme exegese do artigo 653, caput, do Código de Processo Civil, 

visando evitar que a tentativa frustrada de localizar o devedor impeça o 

regular andamento da execução, assegurando, desse modo, a efetivação 

de futura penhora no feito executivo”. (TJMT-AI 9697/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) Assim, DEFIRO o pedido de 

arresto de ativos financeiros (ID nº 11500510) em nome da parte 

executada WELTON GOMES DOS SANTOS – CPF nº 048.282.411-59, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 8.479,45 – oito mil quatrocentos e 

setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, cite-se a parte executada dos termos da ação; bem como 

intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o atual endereço da devedora, a fim de proceder com 

a citação e intimação da parte executada, tendo em vista que o AR de ID 

nº 11338982, retornou com a alínea “endereço insuficiente”. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA FRABETTI LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001045-38.2016.8.11.0015 Verifico que a parte 

executada foi devidamente citada para o cumprimento da obrigação ao ID 

8841372, mas não pagou o débito. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO 

DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao apreciar o REsp n. 

1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C), consolidou a orientação de que, após a edição da Lei 

11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta corrente pode 

ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o esgotamento da 

busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo que esse 

procedimento não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade 

para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – 

Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 135.687 - 

SP (2012/0011963-0. Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome das partes executadas MECANICA FRABETTI LTDA – 

ME – CNPJ nº 10.492.398/0001-33 e MARIO AUGUSTO GARCIA – CPF nº 

004.742.538-56, até o limite do crédito exequendo (R$ 14.338,51 – 

quatorze mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC/2015. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, 

oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome dos executados em seus cadastros. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZA KUJAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001348-52.2016.8.11.0015 Verifico que a parte 

executada não foi citada (ID nº 11517911), de modo que, a parte 

exequente requer o arresto “online” pelo Sistema Bacenjud. Desta forma, 

nos termos do artigo 830 do CPC e conforme entendimento do STJ, é 

cabível o arresto “online” de ativos financeiros quando não citada a parte 

executada, sendo a citação requisito tão somente para conversão do 

arresto em penhora. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO 

ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. 

MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, 

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A 

DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também 
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designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, 

objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não 

houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em 

penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o 

arresto on-line , a ser efetivado na origem”. (STJ, T4 - Quarta Turma, REsp 

1.370.687/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04/04/2013, p. DJe 

15/08/2013). “RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - 

ARTS. 653 E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA 

PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR 

PARA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 

813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a 

concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora. 

Precedentes. 2. Admite-se a medida cautelar de arresto de dinheiro, via 

Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos 

legais previstos no art. 653 (a existência de bens e não localização do 

devedor) ou no art. 813 (a demonstração de perigo de lesão grave ou de 

difícil reparação), ambos do CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a 

localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por mandado, o que 

afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o 

deferimento da medida cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal 

de origem decidiu que a recorrente não logrou êxito em apresentar 

qualquer indício concreto da necessidade da medida. Rever essa 

afirmação, no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada pela 

Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido”. (STJ, T2 – Segunda 

Turma, REsp 1.407.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 21/11/2013, p. DJe 

29/11/2013). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO 

LOCALIZADO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ARRESTO ON LINE - 

POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 653, DO CPC – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a realização do arresto 

prévio ou online quando não encontrado o executado para citação, 

conforme exegese do artigo 653, caput, do Código de Processo Civil, 

visando evitar que a tentativa frustrada de localizar o devedor impeça o 

regular andamento da execução, assegurando, desse modo, a efetivação 

de futura penhora no feito executivo”. (TJMT-AI 9697/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) Assim, DEFIRO o pedido de 

arresto de ativos financeiros (ID nº 11557806) em nome da parte 

executada ELENIR TEREZA KUJAT – CPF nº 535.486.551-49, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 7.056,97 – sete mil cinquenta e seis reais e 

noventa e sete centavos). Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, cite-se a parte executada 

dos termos da ação; bem como intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço da 

devedora, a fim de proceder com a citação e intimação da parte 

executada. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005153-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENI ANTONIO FERONATTO (RÉU)

TERESINHA MILANI FERONATTO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005153-76.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, movida por 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO DE MARIA 

AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA E ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR em face de CENI ANTÔNIO FERRONATO e 

TERESINHA MILANI FERRONATTO. No Id 8224419 foi indeferido o pedido 

de recolhimento das custas processuais quando da liberação de valores 

junto ao processo de inventário que tramita no Estado de São Paulo e 

determinada a intimação dos requerentes para comprovarem o 

recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Os requerentes foram intimados em 29/06/2017 (evento nº 

11397628) e deixaram decorrer o prazo sem recolher as custas e 

despesas judiciais (evento nº 11992991). No Id 9061962, foi juntado o V. 

a c ó r d ã o  p r o f e r i d o  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1007041-28.2017.8.11.0000, interposto pelos requerentes, o qual não foi 

conhecido, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de 

admissibilidade recursal (cabimento). Foi certificado que os requerentes 

deixaram decorrer o prazo sem cumprimento da obrigação (Id 10043431). 

No Id 10639865 os requerentes alegaram a interposição de recurso de 

agravo interno em face do V. acórdão que não conheceu o recurso de 

agravo de instrumento, razão pela qual pugnaram seja aguardado o 

julgamento e transito em julgado do respectivo recurso. DECIDO. O 

Recurso de Agravo Interno possui, em regra, efeito devolutivo, eis que 

permitirá o reexame da matéria. Ademais, o artigo 1.021, §2º, condiciona a 

possível retratação ou efeito regressivo pelo relator, in verbis: “Art. 1.021. 

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 

respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 

regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao 

relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o 

relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em 

pauta.” De outro lado, o não recolhimento das custas importaria na 

extinção do processo e cancelamento da distribuição, situação esta que 

se mostra prejudicial ao requerente, já que está pendente o julgamento do 

recurso de agravo interno, que poderá vir a reformar a decisão que 

indeferiu o recolhimento das custas ao final. Posto isso, DETERMINO a 

suspensão do feito até julgamento do recurso de agravo interno interposto 

contra a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 

1007041-28.2017.8.11.0000. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009459-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

Processo: 1009459-88.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]. Parte 

Autora: LUIZ DINIZ CHAGAS. Parte Ré: JORCELENE DE FATIMA SILVA, 

brasileira, casada, CPF: 356.804.231-20, demais dados ignorados, 

encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

comparecer na audiência de tentativa de conciliação designada e que 

realizar-se-á no próximo 04 de abril de 2018, às 16h00min, pelo núcleo 

conciliatório familiar, na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum local, sito no endereço ao final indicado, acompanhado(a,s) de 

seu(a,s) Advogado(a,s) ou de Defensor(es) Público (art. 695, § 4º do 

CPC), advertindo-o(a) de que se não houver acordo na audiência, poderá 

a parte ré oferecer contestação, por petição, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data da realização da audiência, 

RESUMO DA INICIAL: As partes contraíram matrimônio aos 20 de abril de 

1990, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de 
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casamento anexa.Da união, não adveio filhos.Ademais, durante a 

constância do casamento, o casal não adquiriu bens, tampouco contraiu 

dívidas.O autor adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula 12.026 

(documento anexo), no município de Coxim/MS, em data anterior ao 

casamento, não sendo, portanto, objeto de partilha.O autor também 

adquiriu uma motocicleta Honda CG 125, ano 2013, placa OBI 0039, no ano 

de 2013, quando já estava separado de fato da requerida, não sendo tal 

bem, portanto, objeto de partilha.Por fim, o autor adquiriu um veículo 

Sandero, ano 2014, placa QBW 1588, no ano de 2014, quando já estava 

separado de fato da requerida, não sendo tal bem, portanto, objeto de 

partilha.Considerando que as partes estão separadas desde o ano de 

2.007, não sabendo o autor do paradeiro da requerida, sem a possibilidade 

de reconciliação, vem o requerente socorrer-se do Poder Judiciário para 

obter, por meio de sentença, a decretação de seu divórcio. 

Decisão/Despacho: “Vistos etc.1. Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, II, CPC).2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade 

com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende 

as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de 

Processo Civil.3. Preliminarmente, oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

onde foi celebrado o casamento, solicitando uma via da certidão de 

casamento do casal, a fim de se verificar eventual averbação de divórcio, 

em razão do tempo decorrido da separação de fato.4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 695, 

“caput”, do Código de Processo Civil.5. Cite-se o(a) réu(ré) por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência.6. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.8. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.9. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil.10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.11. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão.12. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 

realização da audiência. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de 

litisconsortes com procuradores diferentes, de escritório de advocacia 

distintos (art. 229 do CPC), ou de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública, e caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público 

(art. 180 do CPC). 2. REVELIA: Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se este edital que será afixado no lugar de costume e publicado 

na forma da Lei. Eu Luzimeiry Tomaz Nazarío, Gestor(a) Judiciário(a), que 

conferi e assino. SINOP/mt, 22 de fevereiro de 2018. Luzimeiry Tomaz 

Nazario Gestor(a) Judiciário(a) CERTIFICO que, nesta data, afixei cópia do 

edital no átrio do fórum, em local de costume e visível . Luzimeiry Tomaz 

Nazário Gestor(a) judiciário(a) SEDE DA 5ª VARA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003318-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 26 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 10445687, no prazo legal. 

Processo: 1003318-53.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.954,24; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: JUCELA 

BENEDETTI Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003168-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA BONA BASI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 27 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: 1003168-09.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006753-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENEIR CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006753-35.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DENEIR CARLOS PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DENEIR CARLOS 

PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 17 

de setembro de 2005, para o cargo de gari, Referência CE-02. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 7947436. CITAÇÃO ao ID. Num. 9075587. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9211957 arguindo em 
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preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9401429 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9211957). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DENEIR CARLOS PEREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 
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dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 
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reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002408-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIDIO ROHDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA OAB - MT10082/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 27 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO,ID.9891191 conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1002408-60.2016.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 85.172,44 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogados do(a) AUTOR: XENIA MICHELE ARTMANN - MT0013697A, 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - MT10082/O OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009683-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 27 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.10515582, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1009683-26.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: KEOMAR GONCALVES - MT0015113A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 27 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.10412950, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1009609-69.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: KEOMAR GONCALVES - MT0015113A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003257-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AISSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 27 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO IDs.5849567, 9746952, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1003257-32.2016.8.11.0015 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogados do(a) AUTOR: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

MT0013079S-O, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - MT0005395A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012786-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES TORMES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012786-41.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MOYSES TORMES RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000886-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000886-27.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 
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das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000917-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000917-47.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012119-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO RAMOS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012119-55.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSENILDO RAMOS DE CAMPOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012168-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D H S SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA OAB - RS86411 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012168-96.2017.8.11.0015 AUTOR: 

D H S SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012324-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012324-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012496-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CATARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012496-26.2017.8.11.0015 AUTOR: 

APARECIDA CATARIN RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012497-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE MARTINS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012497-11.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUCINEIDE MARTINS SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012708-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012708-47.2017.8.11.0015 AUTOR: 

VALDENILSON CORREA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012810-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARTINS E MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012810-69.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CRISTINA MARTINS E MARTINS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013132-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013132-89.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOAO BATISTA RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 
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CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013155-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013155-35.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ADALTON VITAL PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, 

representada pelas CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de 

Honorários, nos termos do art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – 

DETERMINO, inicialmente, que a parte Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO 

as ORIGINAIS das referidas CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; 

III – Após, INTIME-SE a FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 

(quinze) dias; V – Caso seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e 

DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em 

favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 

100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do 

PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. IV - 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013215-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE SOUZA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013215-08.2017.8.11.0015 AUTOR: 

RAMON DE SOUZA MESQUITA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013220-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013220-30.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FABIO EPIFANIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013221-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013221-15.2017.8.11.0015 AUTOR: 

TANIA APARECIDA NUNES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013222-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN LUZIA SILVA CARNEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 241 de 320



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013222-97.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LILIAN LUZIA SILVA CARNEIRO DE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013225-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013225-52.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSIEL DE CARVALHO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013227-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013227-22.2017.8.11.0015 AUTOR: 

TANIA APARECIDA NUNES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013228-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013228-07.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FABIO EPIFANIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013230-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE SOUZA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013230-74.2017.8.11.0015 AUTOR: 

RAMON DE SOUZA MESQUITA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013306-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALINA APARECIDA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013306-98.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DIVALINA APARECIDA PEDROSO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013322-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO KLEMENT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013322-52.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARCELO ROBERTO KLEMENT RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013348-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO KLEMENT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013348-50.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARCELO ROBERTO KLEMENT RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013512-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013512-15.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ROSANGELA HASSELSTROM EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – Trata-se de EXECUÇÃO 

de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas CERTIDÕES de URH – Unidade 

Referencial de Honorários, nos termos do art. 515, inciso V, do CPC/2015; 

II – DETERMINO, inicialmente, que a parte Exequente DEPOSITE em 

CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas CERTIDÕES, o que deverá ser 

CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do 

seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância 

com o disposto no art. 535 do CPC/2015; IV – Com o aporte da 

IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR, no 

prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de 

IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo 

Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por 

intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013653-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013653-34.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013819-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIANE MADRUGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013819-66.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SOLIANE MADRUGA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013669-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BEVILAQUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013669-85.2017.8.11.0015 AUTOR: 

APARECIDO BEVILAQUA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013668-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BEVILAQUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013668-03.2017.8.11.0015 AUTOR: 

APARECIDO BEVILAQUA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013670-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA SILVA TARLEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013670-70.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ZILDA DA SILVA TARLEI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004076-32.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 19.461,52; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SINOP Parte Ré: EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS DE 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: MARIA DAS GRACAS DE 

OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DAS AMEIXEIRAS, 890, - DE 680 AO FIM - 

LADO PAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-700 Senhor(a): 

EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA A presente carta, 

extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL acima identificado, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta, para PAGAR A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou 

GARANTIR A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em dinheiro, à ordem 

deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 

atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de bens próprios à 

penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência destes. 

Decisão/Despacho: ''Segue cópia anexa'' ADVERTÊNCIAS: 1. prazo: O 

prazo para garantir a execução é de cinco (5) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte ou, omitida tal data no aviso de 

recepção, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8o, 

II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). 2. O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de trinta (30) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. 3. Não 

sendo pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tantos 

quantos bastem para satisfação do crédito. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ R$ 

19.461,52 Honorários Fixados: R$1.946,15 Total para Pagamento: 

R$21.407,67 + Acréscimos legais. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006753-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENEIR CARLOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006753-35.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DENEIR CARLOS PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DENEIR CARLOS 

PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 17 

de setembro de 2005, para o cargo de gari, Referência CE-02. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 7947436. CITAÇÃO ao ID. Num. 9075587. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9211957 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9401429 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9211957). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 
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data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DENEIR CARLOS PEREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 
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8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 
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constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ITIRO USSUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa OAB - SP86027 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002281-88.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JORGE ITIRO USSUI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO E 

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS CC PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JORGE ITIRO USSUI, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz que o Requerente prestou concurso público para o cargo 

de Fiscal de Tributos Estaduais, “tendo sido nomeado para o exercício da 

referida função em 01/09/1990”, através do Decreto nº 2.907. Estende 

afirmando que, em 30/03/2011, “após mais de 21 anos exercendo tal 

função, notadamente na região de Sinop, teve contra si instaurado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda, um malsinado processo administrativo 

disciplinar visando apurar quais os motivos do mesmo ter se ausentado do 

seu local de trabalho”. Esclarece que o “PAD foi instaurado com a única 

finalidade de apurar o possível abandono de cargo pelo Autor, pelo mesmo 

não ter comparecido ao seu local de trabalho desde a data de 01 de 

dezembro de 2010”, de maneira que, após a instrução do referido 

processo, foi aplicada a penalidade disciplinar de demissão, a qual foi 

mantida, “a despeito de todos os argumentos recursais”, por meio da 

decisão de 23/09/2013. Por fim, postula, liminarmente, pela nulidade do 

processo administrativo instaurado por meio da Portaria nº 

003/2011/GS/COFAZ/SEFAZ, bem como o consequente ato de demissão e 

reintegração do Autor em seu cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, com 

a condenação do Requerido em pagar todos os vencimentos em atraso, 

inclusive as respectivas vantagens desde o mês de Fevereiro de 2012, e, 

no mérito, a confirmação da liminar e enquadramento do Autor no padrão 

máximo previsto no quadro funcional da carreira de Fiscal de Tributos do 

Estado de Mato Grosso. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. A LIMINAR foi 

PARCIALMENTE DEFERIDA, em 22/02/2017, determinando apenas a 

reintegração do Autor ao cargo que ocupava de Fiscal de Tributos 

Estaduais de Mato Grosso (ID nº 4946322). CITAÇÃO ao ID nº 4963056. 

Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 6056725, 

requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Pelo PETITÓRIO de ID. 

9263759 - Pág. 1 o Requerido demonstra o cumprimento da liminar, 

conforme Ato nº 18.752/2017 (ID. 9263768 - Pág. 1). CERTIDÃO de ID nº 

9301084 atestou que o Requerente deixou decorrer o prazo sem 

apresentar IMPUGNAÇÃO. Em ID. 10721598, o Autor pugna pela juntada 

de “documentos relevantes, destinados a fazer prova definitiva da doença 

mental que acomete o Autor”, sobre os quais o Requerido apenas 

manifestou que “não há nada que possa redarguir os argumentos trazidos 

na peça contestatória” (ID. 10856566). Pelo PETITÓRIO de ID. 10961295, o 

Autor pugna pelo julgamento antecipado da lide. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, 

nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. Assim, as PROVAS TRAZIDAS 

para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “não ocorre cerceamento de 

defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário 

considera suficiente a instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. 
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Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 

17/09/2013). Em conclusão, a produção de provas em direito é uma 

garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, 

CABENDO ao JUDICIÁRIO, porém, EVITAR que, sob tal pretexto, o 

processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS INÚTEIS, máxime 

quando nele já se ENCONTRAM todos os ELEMENTOS necessários ao 

SEGURO ENTENDIMENTO da CONTROVÉRSIA. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC/2015, 

CONHEÇO diretamente do PEDIDO e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO do MÉRITO. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADO COM 

REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS 

CC PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JORGE ITIRO USSUI, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em linhas 

gerais, a nulidade do Processo Administrativo instaurado por meio da 

Portaria nº 003/2011/GS/COFAZ/SEFAZ, bem como o consequente ato de 

demissão e reintegração do Autor em seu cargo de Fiscal de Tributos 

Estaduais, com a condenação do Requerido em pagar todos os 

vencimentos em atraso, inclusive as respectivas vantagens desde o mês 

de Fevereiro de 2012, e, por fim, enquadramento do Autor no padrão 

máximo previsto no quadro funcional da carreira de Fiscal de Tributos do 

Estado de Mato Grosso. O CERNE da CONTROVÉRSIA gira em torno da 

INSTAURAÇÃO do referido Processo Administrativo Disciplinar “com a 

única finalidade de apurar o possível abandono de cargo pelo Autor, pelo 

mesmo não ter comparecido ao seu local de trabalho desde a data de 01 

de dezembro de 2010” e, no bojo daquele PAD, sua CITAÇÃO por EDITAL, 

apesar de constar a informação quanto ao seu endereço, e, via de 

consequência, seu trâmite à revelia, acarretando a demissão do cargo 

público ao qual estava lotado. A Portaria nº 003/2011/GS/COFAZ/SEFAZ 

de ID. 4930161 - Pág. 3 teve como fundamento “expedientes que noticiam 

à Corregedoria Fazendária a ausência do servidor Jorge Itiro Ussui – 

Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula nº 467585428, do seu local de 

trabalho, desde o dia 1º de dezembro de 2010, conforme Relatórios de 

Assiduidade dos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro/2011”. 

Ocorre que, diante de todos os DOCUMENTOS que instruem o presente 

feito, há PROVAS que demonstram que previamente à aplicação da 

penalidade de demissão o Autor padecia de patologia mental 

(esquizofrenia), conforme LAUDO MÉDICO de ID. 4929534 de 10/08/2010, 

ou seja, à época dos acontecimentos o Autor não detinha condições 

mentais mínimas para ser imputado o “animus abandonandi”. Na 

sequência, ao RETORNAR às suas ATIVIDADES LABORAIS, em razão da 

DECISÃO LIMINAR proferida nestes autos, o Autor foi submetido a exame 

de PERÍCIA MÉDICA, a partir da qual foi DEFERIDA LICENÇA para 

TRATAMENTO de SAÚDE até 03/12/2017 (ID. 10721910). Depreende-se, 

portanto, que à época do indigitado PAD o Autor padecia de doença 

mental, de maneira que não se poderia imputar ao mesmo, como dito, o 

“animus abandonandi”. Outrossim, no âmbito daquele PAD foi promovida a 

CITAÇÃO do Autor (ID. 4930032 - Pág. 9) na pessoa de Lizineth A. 

Gomes, bem como expedido EDITAL de CITAÇÃO (ID. 4930032 - Pág. 12), 

que resultou no TERMO de REVELIA acostado em ID. 4930045 - Pág. 19 e 

ATA de DELIBERAÇÃO nº 001/2011 em ID. 4930045 - Pág. 20, por meio da 

qual nomeou-se DEFENSOR DATIVO, de maneira que este, em sua 

primeira MANIFESTAÇÃO (ID. 4930059 - Pág. 21), já apontava “nulidade 

absoluta, por flagrante cerceamento de defesa”, eis que o “Termo de 

declaração prestado por Lizineth de Araújo Gomes, que supostamente 

teria assinado notificação endereçada ao servidor indicado por possível 

abandono de cargo, e declarado perante Autoridade Policial que referido 

servidor estaria em lugar incerto e não sabido”. De toda forma, o douto 

Defensor Dativo apresentou DEFESA demonstrando que o servidor não 

tinha sua assiduidade registrada por período superior a 30 dias 

consecutivos e supostamente teria abandonado o cargo, pois a 

OBRIGATORIEDADE do REGISTRO foi DISPENSADA, conforme PROVA a 

própria transcrição do teor da PORTARIA nº 06/2011 que o convocou para 

o programa “Força-Tarefa” (artigo 4º). Ou seja, tanto a DISPENSA de 

REGISTRO de ASSIDUIDADE, como o ESTADO de SAÚDE do Autor, tem o 

condão de DEMONSTRAR que o mesmo NÃO ABANDONOU o CARGO, o 

que, desde o PAD, restou comprovado, estando, dessa forma, NULA a 

PENALIDADE aplicada. Nesse mesmo sentido, no ASPECTO FORMAL, 

também se verificou nulidade absoluta, diante da AUSÊNCIA de CITAÇÃO 

PESSOAL, eis que, como já indicado e consta nos autos, a citação do 

Autor ocorreu, inicialmente na pessoa de Lizineth de Araújo Gomes e, em 

seguida, por edital, mesmo constando em seu cadastro funcional o 

endereço onde poderia ser encontrado. Dessa forma, por todo o exposto 

nos autos, especialmente as PROVAS DOCUMENTAIS, não se vislumbra o 

ELEMENTO SUBJETIVO do tipo, “in casu”, o “animus abandonandi”, eis que 

exige-se não apenas a ausência reiterada do servidor ao serviço, mas 

também sua intenção em deixar o serviço, o desprezo ao exercício do 

cargo, mesmo porque, além de seu estado de saúde, foi dispensado do 

registro de assiduidade. Esse é o ENTENDIMENTO do C. STJ: RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE 

CARGOMOTIVADO POR QUADRO DE DEPRESSÃO. ANIMUS 

ABANDONANDI. NÃO-CONFIGURAÇÃO. I - É entendimento firmado no 

âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de 

abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a 

intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. II - Os problemas 

de saúde da recorrente (depressão) ocasionados pela traumática 

experiência de ter um membro familiar em quadro de dependência química, 

e as sucessivas licenças médicas concedidas, embora não comunicadas 

à Administração, afastam a presença do animus abandonandi. Recurso 

ordinário provido. (STJ; RMS 21.392; Proc. 2006/0026259-8; PR; Quinta 

Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 17/12/2007; DJE 03/03/2008) (sem 

destaque no original). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO 

POR ABANDONO DE CARGO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS 

ABANDONANDI. 1. É imprescindível para a tipificação da infração 

administrativa de abandono de cargo, punível com a demissão, o animus 

abandonandi, consoante precedente da 3ª Seção desta Corte. 2. 

Assevere-se que, no caso em tela, o animus de abandonar o cargo restou 

afastado pelo Tribunal a quo após uma percuciente análise dos fatos e 

provas carreados aos autos, motivo pelo qual impôs a reintegração do 

servidor. Nesse contexto, fica vedado o reexame da questão na via do 

recurso especial pela incidência da Súmula n.º 7 desta Corte. 3. Recurso 

especial não conhecido." (REsp 501716/DF, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, julgado em 14.10.2003, DJ de 17.11.2003 p. 360) (sem destaque no 

original). MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. ABANDONO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DO ANIMUS 

ESPECÍFICO DO SERVIDOR. PRECEDENTE DA 3ª SEÇÃO. ORDEM 

CONCEDIDA. 1. Identificados os membros da comissão processante, 

inclusive o seu presidente, o acusado e os fatos a serem apurados, não 

há falar em ilegalidade da portaria instauradora do processo administrativo 

disciplinar. 2. A descrição circunstanciada dos fatos, com a tipificação da 

falta cometida, tem momento próprio, qual seja, o do indiciamento do 

servidor (artigo 161, caput, da Lei 8.112/90). 3. A 3ª Seção desta Corte 

Superior de Justiça firmou já entendimento no sentido de que 'em se 

tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou 

inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do 

servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia.' (cf. MS nº 6.952/DF, 

Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 2/10/2000). 4. A cópia do inteiro teor do 

processo administrativo, que instrui a inicial, torna certas não só a 

obtenção pelo impetrante de licença médica de 90 dias, a partir de 1º de 

abril de 2001, período no qual foi indiciado por abandono de cargo, mas 

também, a inexistência de prova legal de que tenha sido intimado do 

parecer da Junta Médica Oficial da Universidade de Brasília, realizado no 

dia seguinte ao da obtenção da licença a que antes se aludiu. 5. Ordem 

concedida. (MS 8291/DF, 3ª Seção, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

julgado em 11.12.2002, DJ de 05.05.2003 p. 216) (sem destaque no 

original). E ainda, restou caracterizado CERCEAMENTO DE DEFESA, na 

medida em que a Comissão Processante não procedeu a todas as 

diligências necessárias para promover a CITAÇÃO PESSOAL do Autor. 

Logo, MERECE ACOLHIDA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os PEDIDOS, CONFIRMANDO a CONCESSÃO da LIMINAR 

em ID. 4946322, para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO instaurado por meio da Portaria nº 

003/2011/GS/COFAZ/SEFAZ e consequentemente o ATO de DEMISSÃO, 

DETERMINANDO a REINTEGRAÇÃO do Autor em seu cargo de Fiscal de 

Tributos Estaduais, com a CONDENAÇÃO do Requerido ao PAGAMENTO 

dos VENCIMENTOS em atraso, inclusive as respectivas vantagens desde 

o mês de Fevereiro de 2012, e, por consectário jurídico lógico, ante a 

nulidade de sua demissão, seu ENQUADRAMENTO no padrão máximo 

previsto no quadro funcional da carreira de Fiscal de Tributos do Estado 

de Mato Grosso. Via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o 
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disposto no item 2.14.5 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, fixo em R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, 

§2º e §16, do CPC/2015. COMUNIQUE-SE a I. Relatora nos autos do 

AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1003420-23.2017.811.0000. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. 

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

1003019-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO MIRANDA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Expeça- se alvará do 

valor depositado pela instituição financeira executada em Id n. 11415963, 

por ser montante INCONTROVERSO, isto em favor do EXEQUENTE. Após, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de ARQUIVAMENTO. 

Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BELLINCANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELLA CARVALHO DE MENEZES OAB - PA14689 (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: 

1001903-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DEBORA BELLINCANTA 

REQUERIDO: ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KLEIN SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 1008626-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHOCYEGUE DEIVID MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ANDREA NEGRAO CRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011955-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PENA DOMINGUES OAB - RJ0131470A (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, sob pena de, em não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor, conforme teor do art. 53, §4°, da 

lei n°9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN JUNIOR RIBEIRO SARAIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE DA SILVEIRA PELLENZ (REQUERENTE)

FELISBERTO FERREIRA DORNELLES (REQUERENTE)

FELIPE MARINHO DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010329-24.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ TAGLIEBER NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAISA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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: 1008629-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHOCYEGUE DEIVID MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(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: 1010314-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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: 1013562-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DA MOTA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/03/2018 15:45. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006505-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE SOUZA 28517526856 - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/03/2018 16:15. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000721-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAEL GAMARRA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1009808-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA CRUZ UREL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1011286-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODDY HUMBERTO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/03/2018 17:30. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011635-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. MENEGASSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R2 TRANSMEC EIRELI - ME (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: 

8011635-52.2016.8.11.0015 REQUERENTE: L. C. MENEGASSI - ME 

REQUERIDO: R2 TRANSMEC EIRELI - ME Vistos, etc. Defiro pedido da 

Autora, com efeito, DECIDO: 1- Designe-se audiência de conciliação. 2- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. 

Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006863-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEGAN APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/03/2018 09:15. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-19.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARQUES DE BRITO (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: 1007378-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA SOARES MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/03/2018 10:30. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010287-72.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO GASPARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

CINTIA OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004313-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) PROMOVENTES para que se 

manifeste acerca da Certidão de ID: 11957089. Terça-feira, 27 de 

Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005173-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 14/03/2018 10:30. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013628-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYLTON FERNANDO DOS SANTOS CANTANHEDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURELIA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013651-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MATTIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/03/2018 16:15. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010141-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALES FERREIRA ESTOCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/03/2018 08:45. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010133-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELZE PASSOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/03/2018 09:15. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012742-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LAURENTINO DA COSTA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que o tema trazido à 

discussão é o recebimento de indenização decorrente de suposta 

alteração do plano de telefonia fixa contratado, sendo que teria havido 

cobrança dos serviços telefônicos denominados “Backup + Antivírus + 

Educa” sem que tivessem sido contratados pelo autor. Todavia, segundo o 

Ofício Circular nº. 005/2016/NURER/WC, datado de 20.06.2016, no 

julgamento dos REsp 1.525.174/RS e REsp 1.525.134/RS, proveniente do 

Gabinete da Vice-Presidência desta Corte, o Superior Tribunal de Justiça 

submeteu a questão ao rito dos Recursos Repetitivos, Tema nº. 954, 

determinando a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes que versem sobre a questão de cobrança indevida por 

alteração no plano de serviços de telefonia sem a solicitação do usuário. 

Assim, diante da correspondência do objeto da ação com os Recursos 

que tramitam no rito de Recursos Repetitivos, determino a SUSPENSÃO do 

presente processo. Aguardem-se os autos na Secretaria até o julgamento 

final do referido incidente. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-72.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE VANIN (REQUERIDO)

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (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: 

8010998-72.2014.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - 

EPP, IVONE VANIN Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 10978595 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 
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proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001916-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10326238 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008474-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE SILVA SOUZA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008474-22.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDINETE SILVA SOUZA 

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$ 643,51 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$ 3.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, decido pela 

procedência da 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$ 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; 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. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007011-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEL PILAR LINARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(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. Apenas para situar a 

questão, a Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. Aduz a inicial que a parte Reclamante é filha da 

Sra. Clotilde Linares Criado, que faleceu em 17/07/2013. Discorre que sua 

genitora era cliente do Requerida e que após o falecimento para lidar com 

o inventário solicitou extratos bancários. Na análise dos extratos, afirma 

que “notou que 05 dias após o óbito de sua mãe as contas foram 

movimentadas onde foram realizados dois RESGATES CDB/RDB um no 

valor de R$ 5.729,82 e outro no valor de R$ 14.085,16 e na sequencia 

realizado um TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP e o saldo zerado”. Pugna 

então por indenização dos danos materiais e morais pela suposta 

movimentação indevida na conta. Na defesa apresentada pela Reclamada, 

sustenta a inaplicabilidade do CDC e no mérito que direito não assiste à 

parte autora, uma vez que a conta teria sido movimentada no terminal 

eletrônico bancário pela Sra. Roseli Sobral (titular / adicional), visto que se 

tratava de conta conjunta adicional. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “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;”. 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. Inobstante, 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. 

"In casu", caberia à demandante comprovar que os valores não foram 

sacados pela co-titular da conta corrente, eis que a mesma poderia 

efetuar as transações isoladamente. Conta conjunta solidária Aqui, 

qualquer um dos titulares consegue movimentar o dinheiro e fazer 

operações sem precisar da aprovação do outro correntista para usar o 

d i n h e i r o . 

(https://www.konkero.com.br/banco/conta-corrente/entenda-como-funcio

na-conta-conjunta ) As telas do banco demonstram que a transação foi 

realização em terminal de auto atendimento, o que demanda a utilização de 

senha pessoal e cartão magnético, s.m.j, restando fragilizadas as 

alegações autorais. Nesse sentido: INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

CONTA CORRENTE. SAQUE NÃO RECONHECIDO. OPERAÇÃO 

REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM "CHIP", 

MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL 

A ADMITIR A TESE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

RÉU. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004564530, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta 

Vilande, Julgado em 04/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004564530 

RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 

04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 09/09/2013) Por fim, consigno que o simples fato do banco 

ter alterado dados do cadastro após o falecimento da genitora da Autora e 

encerramento da conta, é incapaz de concluir pela ocorrência de fraude 

nas telas apresentadas, eis que as alterações podem ter ocorrido 

justamente para o fim de atualização cadastral. Logo, não há que se falar 

em indenização, uma vez que não restaram comprovados os fatos 

constitutivos do direito da autora. "Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES os 

PEDIDOS formulados na inicial e por consectário jurídico lógico, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. P.I.C. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008406-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008406-72.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

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$ 211,39 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 
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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$ 3.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. 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$ 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; 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008422-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BETANIA GAMELEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008422-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RUTE BETANIA GAMELEIRA 

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 de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I - Mérito A PRIORI Determino a correção do valor da causa, 

na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído 

pela parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é 

dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio 

eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

no valor de R$ 206,36, referente a um suposto débito que desconhece, e 

que inexiste relação jurídica entre as partes. 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 reclamante, 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, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência 

do débito indicado na peça de ingresso. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Determino a retificação do 

valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na presente data, em conformidade com o pedido de danos 

morais formulado na petição inicial. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008477-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO FERREIRA VIRGILIO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008477-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIAO FERREIRA VIRGILIO 

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 A 

priori, ressalto que conforme dispõe o art. 225 do Código Civil brasileiro 
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possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão. Assim o reconhecimento de um documento como verdadeiro 

deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa 

legislação passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental 

que considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. 

Cabe ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível 

reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma vez que não 

precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado com a exordial. Ademais, a empresa tem 

acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito 

bem ter juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pois 

bem. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 149,52 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$ 3.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. 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$ 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; 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008479-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CANO GAMARRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008479-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DIEGO CANO GAMARRA 

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$ 251,56 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 
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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$ 3.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. 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$ 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; 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006660-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA LIMA OAB - SP143810 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por 

APARECIDO RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A controvérsia da demanda cinge-se 

na análise da alegada abusividade do contrato de financimento pactuado 

entre as partes, onde fixou-se taxa de juros mensal fixada em 2.34% e 

anual em 32,00%. Todavia, em que pese os argumentos da parte 

Requerente, o Novo Código de Processo Civil em seu art. 319, III, adotando 

a Teoria da Substanciação, impõe ao autor o ônus em indicar os fatos e 

fundamentos jurídicos da pretensão deduzida em Juízo. Neste diapasão, a 

parte Requerente limitou-se a arguir que a taxa de juros fixada em contrato 

divergia da taxa média, para o período, aferida pelo BACEN; contudo, 

deixou de trazer aos autos a fonte da dita taxa fixada em 1,43% a.m. e 

18,62 a.a. Ainda que haja a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, por si só, não exime o autor em trazer aos autos provas 

mínimas do fato constitutivo de seu direito. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – 

SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO – 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA 

MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

– PACTUAÇÃO EXPRESSA – RECURSO DO BANCO – PROVIDO – 

RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO. […] No caso, como a 

parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a abusividade 

dos juros remuneratórios aplicados às faturas do cartão no período 

anterior a março de 2011, devem ser eles mantidos como pactuados. A 

incidência da capitalização mensal de juros imprescindem de expressa 

previsão contratual, o que ficou demonstrado no caso. (TJMT, Ap 

77062/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018 - grifo nosso). Tal prova deriva do pacífico entendimento 

jurisprudencial adotado na Súmula 382, STJ, onde “a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”. Uma vez que o Banco Central emite apenas estudo quanto à 

taxa média cobrada para aquele tipo de contrato, é plenamente possível a 

existência de taxas, no caso concreto, fixadas a maior ou a menor que 

referida taxa. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002675-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANICE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

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. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por SILVANICE DE OLIVEIRA LOPES em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Em síntese a parte 

Requerente afirma que 05.08.2015 teve seu nome devidamente protestado 

(id nº 5060937) pela inadimplência das parcelas vencidas em março/15 e o 

outubro/15; as quais fora quitadas mediante acordo em 04.11.2015 (id nº 

5060913). Após, aduz que incorreu em nova inadimplência, no ano de 

2016, quando, através de novo acordo, quitou o financiamento (id nº 

5060919 e 5060924); contudo, seu nome continuou protestado, agora 

indevidamente. Em sua contestação a parte Requerida insurge-se quanto 

ao valor atribuído à causa e no mérito pela improcedência da demanda. 

Desta forma, resta como controvertida a entrega da carta de anuência à 

parte Requerente. Nos termos do art. 3º, §3º da Lei nº 9.099/95 a opção 

pelo Juizado Especial implica em renúncia ao crédito excedente ao limite 

previsto. Desta forma, ainda que tenha a parte Requerente pleiteado 

valores maiores que o teto do Juizado Especial, ao efetuar a opção pelo 

procedimento especial, implicitamente efetuou renúncia do valor 

excedente. Conforme Certidão de Protesto emitida em 20.02.2017 (id nº 

5061030) o nome da parte Requerente continua protestado. Em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 258 de 320



procedimento administrativo perante o PROCON local a parte Requerida (id 

nº 5061058) aduziu que o protesto foi lavrado em virtude da inadimplência 

da parte Requerente entre novembro/15 e outubro/16, necessitando da 

certidão positiva de protesto para que seja lavrada a respectiva carta de 

anuência. Ocorre que o requisito supra foi atendido pelo próprio PROCON, 

via email, em 25.01.2017 conforme id nº 5061017. Bem como a parte 

Requerida, manifestou ciência quanto ao caso (id nº 5061079) e 

comprometeu-se em enviar a Carta de Anuência em 10 (dez) dias úteis. 

Ainda que seja entendimento pacífico na jurisprudência pátria quanto ao 

ônus do devedor, regularmente protestado, a proceder com a baixa do 

protesto; igualmente é certo ser ônus do credor, ora parte Requerida, em 

fornecer a respectiva carta de anuência a fim de viabilizar referida baixa. 

Neste ponto, conforme documentação juntada aos autos, a parte 

Requerida, expressamente comprometeu-se a enviar a carta de anuência 

pelo correio, bem como, houve a demonstração de que a exigida certidão 

positiva de protesto foi encaminhada via email à parte Requerida. A 

ausência de envio da necessária carta de anuência configura 

incontestável desídia da parte Requerida em cumprir com a sua única 

função: entregar uma simples carta de anuência para que o protesto 

pudesse ser baixado. Neste sentido destaca-se recente acórdão do E. 

TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO 

DEVIDO. QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA. FORNECIMENTO DA CARTA 

DE QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. 1. - Protesto 

legítimo. Quitação. Demora no cancelamento da restrição. Na forma do art. 

26 da Lei 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

realizado por qualquer interessado, mediante apresentação do documento 

protestado ou declaração de anuência. 2 - Responsabilidade civil. Danos 

Morais. A omissão do banco credor em fornecer a carta de anuência, com 

os dados inerentes ao título que originou o protesto, mesmo após a 

quitação, caracteriza defeito na prestação do serviço que enseja a 

responsabilidade civil por dano moral in re ipsa (Acórdão n.991418, 

07001611420168070009, Relator: FLÁVIO Fernando Almeida DA 

Fonseca). […] (TJDF - PROC: 07009671520178070009, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 21/11/2017 - grifo 

nosso). Há clara ofensa à honra da parte Requerente, constituindo ato 

ilícito a manutenção de protesto do nome da parte Requerente, não apenas 

após este efetivar a quitado do aludido débito, mas também após ter 

solicitado a respectiva carta de anuência. É sabido que a condenação em 

dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Por fim, quanto ao 

pedido de repetição em dobro, não comporta acolhimento eis que o texto 

legal previsto no art. 42, parágrafo único, CDC, claramente exige a prova 

do pagamento indevido; porém, a parte Requerente em nenhum momento 

junta aos autos prova de que tenha adimplido com referido valor 

protestado. Isto porque a parte Requerente prova o adimplemento do valor 

de R$ 3.168,05 e de R$ 8.000,00; valores muito aquém daquele 

protestado: R$ 31.010,07. Ademais, tem-se por indevida a repetição do 

indébito visto que o débito era, confessadamente, devido pela parte 

Requerente, eis que esta confirmar estar inadimplente. Logo, o protesto do 

valor total e sua cobrança, ainda que seguida de posterior acordo em 

valores abaixo, não são suficientes para descaracterizar o caráter devido 

da dívida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para DETERMINAR a expedição de 

OFÍCIO ao CARTÓRIO de PROTESTOS desta Comarca para que proceda 

imediatamente com o cancelamento definitivo do protesto; bem como 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011589-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI HECK CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-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: 

8011589-63.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DIRLEI HECK CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10273008 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RADMILA FREIRE KYNAST (REQUERENTE)

MARIA GELIA NONATO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORIMAR DOS SANTOS VIANA OAB - BA13902 (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: 

1002597-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RADMILA FREIRE KYNAST, 

MARIA GELIA NONATO FREIRE REQUERIDO: AIR EUROPA LINEAS 

AEREAS SOCIEDAD ANONIMA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11235137 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000546-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)
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AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1000546-20.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAURO LUCIO TRONDOLI 

MATRICARDI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

10380648 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003851-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO LAZZARO ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO)

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1003851-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RODOLFO LAZZARO ALVES 

DA CUNHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11053075 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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: 

8012975-31.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FELIPE DIAS REQUERIDO: 

SONY BRASIL LTDA. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11520323 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010947-90.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS SERGIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

10902031 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004410-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1004410-66.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11647524 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 
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A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALERIA MATEUS GORGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1004403-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: KATIA VALERIA MATEUS 

GORGEN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11647760 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARCILIO ERHARTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1004395-97.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE MARCILIO ERHARTER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11647954 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011680-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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: 

8011680-90.2015.8.11.0015 REQUERENTE: SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES 

COMERCIO - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11608277 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

8011095-04.2016.8.11.0015 REQUERENTE: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

10558615 e 6786467 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012657-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELER DE SOUZA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENEGUINI OAB - MT16591 (ADVOGADO)

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(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: 

8012657-48.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELER DE SOUZA & CIA LTDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11718362 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007136-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUDA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007136-13.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELEUDA DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 10807886 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009011-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (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: 

1009011-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIANA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11688912 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANE NAYARA GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 

1001838-74.2016.8.11.0015 REQUERENTE: TAYANE NAYARA 

GONCALVES DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11191040 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011446-45.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA JOERGENSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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: 

8011446-45.2014.8.11.0015 REQUERENTE: NEUSA JOERGENSEN 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 6096552 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011108-88.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011108-88.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAILSON DE OLIVEIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11781133 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006572-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER HORTENCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006572-34.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLEBER HORTENCIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11276549 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010085-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010085-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GILMAR JOSE ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11485212 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007455-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMORE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

IMOSUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

DAVID GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IMOSUL PRESTADORA 

DE SERVICOS LTDA - ME e IMORE GALDINO DOS SANTOS e DAVID 

GOMES DOS SANTOS em face de UNIVERSO ONLINE S/A e ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto 

aos descontos efetuados na conta corrente nº conta corrente nº 

0005722-2, agência nº 1364 da instituição financeira, segunda parte 

Requerida, eis que a parte Requerente nega a existência de contratação e 

por seu turno a primeira Requerida, UNIVERSO ONLINE S/A, afirma pela 

existência desta. Inicialmente cumpre destacar que no id nº 9419803 as 

partes IMOSUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME e IMORE 

GALDINO DOS SANTOS e DAVID GOMES DOS SANTOS e ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A noticiam a composição amigável do lítigio. Onde, 

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, 

cumprindo os fins dispostos no art. 2º da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 18, CDC a responsabilidade entre as partes é solidária no presente 

caso, in verbis: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ressai ainda dos 

autos que as partes Requerentes e a segunda parte Requerida 

entabularam acordo conforme id nº 9419803. É cediço o entendimento de 

que a transação operada entre quaisquer dos devedores solidários 

extingue a obrigação em relação ao outro, eis que aquele que paga 

subroga-se nos direitos do credor e pode exigir ressarcimento da quota 

daquele que não participou do acordo. O art. 844, §3º, CC é claro ao 

estipular: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos 

que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. […] § 3º 

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos co-devedores. Nesse sentido é o entendimento 
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jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. COGUMELOS. SOLIDARIEDADE 

PASSIVA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. 

EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ. […] Havendo solidariedade 

passiva entre a fabricante e a empresa que vendeu o produto pelo vício 

na qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CCB, incide a regra do 

artigo 844, § 3º, do Código Civil. Portanto, o acordo celebrado pela autora 

com uma das requeridas, que evidentemente abrangeu o pedido de 

indenização por danos morais, considerado o valor pactuado (R$ 

1.000,00), extingue a mesma pretensão em relação à corré. EXTINGUIRAM 

O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS 

RECURSOS. (Recurso Cível Nº 71005580907, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/08/2015 - grifo nosso). CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOK. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. DEMANDA MOVIDA CONTRA TODA A CADEIA DE 

FORNECEDORES, FUNDADA NA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 18 

DO CDC. TRANSAÇÃO REALIZADA NO CURSO DA DEMANDA ENTRE A 

AUTORA E DUAS RÉS, ABARCANDO TANTO O DANO MATERIAL 

QUANTO O DANO MORAL. EXONERAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR 

SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pelo princípio da 

adstrição ou congruência, a sentença está vinculada ao pedido inicial. 

Tendo sido invocado, para demandar contra as três rés, o instituto da 

solidariedade, não pode a sentença distinguir a conduta de cada devedor, 

para impor condenações separadas a cada um, quando não há pedido 

expresso da parte autora para fazê-lo. 2. A transação operada entre 

quaisquer dos devedores solidários extingue a obrigação em relação ao 

outro, eis que aquele que paga subroga-se nos direitos do credor e pode 

exigir ressarcimento da quota daquele que não participou do acordo. Art. 

283 do CC. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004062303, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 07/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004062303 RS, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 07/11/2013, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2013 - 

grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO 

ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O 

CORRÉU. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO 

ACORDO HOMOLOGADO. OBSCURIDADE EXISTENTE. Havendo 

solidariedade passiva, a transação homologada em relação a um dos réus 

aproveita o corréu, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, importando na 

extinção da obrigação em relação ao devedor solidário, em relação à 

condenação a título de indenização por danos materiais, já que foi 

assumida integralmente pelo réu que firmou o acordo. […] (TJ-RS - ED: 

71004789434 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/03/2014 - grifo nosso). Assim, o acordo realizado por um 

dos devedores solidários extingue a dívida em relação a todos os 

co-devedores. Desta forma, observa-se que dentro do valor acordo 

encontra-se englobado os valores pleiteados a título de danos materiais e 

morais, ante o valor fixado, qual seja, R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 

reais). Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM OAB - MT16333 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALCEU SENGER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (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: 

8012004-80.2015.8.11.0015 REQUERENTE: OSVALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANDERSON ALCEU SENGER - ME 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: 1008481-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO KOHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO OAB - MT16662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(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: 

1008481-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUIS FERNANDO KOHLER 

REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A 

M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUIS FERNANDO KOHLER 

em face de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e 

AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua petição inicial 

a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de um 

imóvel situado no Jardim Bougainville em 04.08.2015, no valor de R$ 

123.706,01, sendo R$ 4.367,81 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e um centavos), a título de entrada e 180 parcelas de R$ 

662,99, tendo como o primeiro vencimento 25.09.2014. Afirmou que 

apesar de estar em dia com as parcelas, ao passar por dificuldades 

financeiras procurou as requeridas para rescindir o contrato, não obtendo 

êxito. Por fim, aduziu que não teria condições de arcar com as parcelas e 

solicitou a devolução dos valores gastos o que lhe foi negado. Sustenta 

nulidade de cláusula contratual por abusividade. Com relação a 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda Requerida, AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, ante a incidência das 

normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, visto ser notória a 

relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se o 

reconhecimento da legitimidade passiva da segunda Requerida para 
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figurar no polo passivo. O CDC estabelece a solidariedade da 

responsabilidade de todos os fornecedores que atuem na cadeia de 

fornecimento do produto ou serviço. No presente caso, em que pese não 

seja a segunda Requerida a responsável pela construção do loteamento, é 

inegável a participação desta na negociação. Incumbe destacar que, no 

contrato de compra e venda entabulado entre as partes a segunda 

Requerida aparece nominalmente apresentada como representante da 

primeira Requerida. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM 

PAGA PELO COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA 

PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO 

AO SHOWROOM DA INCORPORADORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

E FINALIDADE DA LEI 11.977/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 71003673605 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS REUNIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO, NA FORMA 

SIMPLES. As rés são partes legítimas para responderem a presente ação. 

Conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor, confere-se 

responsabilidade a todos aqueles que participam da cadeia de 

fornecimento. E a empresa Imobiliária Muck constou no logotipo do recibo 

emitido na fl. 31. Assim, o consumidor poderá à sua escolha, exercitar sua 

pretensão contra todos os fornecedores ou, contra alguns, se não quiser 

dirigi-la apenas contra um, conforme o art. 7º, § único, do CDC: "Tendo 

mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo." Da mesma 

forma, não importa se o responsável pelos danos ocasionados ao 

requerente foi um ou outro dos integrantes da cadeia de fornecimento em 

questão. Está, pois, desobrigado o consumidor de saber quem é a parte 

legítima para responder à demanda. Portanto, é de ser reconhecida a 

responsabilidade solidária entre as empresas da cadeia de fornecimento, 

ressaltando que eventual direito de regresso resta preservado. A parte 

autora adquiriu o imóvel junto ao showroom da construtora. Não houve 

nenhuma aproximação útil entre comprador e vendedor, o que desautoriza 

a cobrança da comissão de corretagem. Além disso, a compra do imóvel 

se deu por intermédio do programa social "Minha Casa, Minha Vida", 

instituído pela Lei 11.977/2009, matéria que já foi objeto de análise perante 

as Turmas Recursais Cíveis Reunidas, no julgamento do Incidente de 

Uniformização nº 71003673605, no qual foi decidido, inclusive, com a 

edição de súmula: "É cabível a restituição simples da comissão de 

corretagem paga pelo mutuário do Programa Minha casa Minha Vida, ainda 

que expressamente contratada". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005506589, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 16/09/2015 – grifo nosso) Desta forma REJEITO a PRELIMINAR 

suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Em sua petição inicial a parte Requerente insurge-se contra a 

negativa de restituição dos valores pagos; por seu turno, as partes 

Requeridas aduzem que tal situação encontravam-se previstos no 

contrato. Em se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a 

revisão das cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos 

termos do inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece 

vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor. Neste 

ponto cumpre observar que o parágrafo único da Cláusula 14ª conflita 

com entendimento pacífico do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: 

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 exclusivado promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Portanto, se por um lado autoriza-se a 

retenção parcial do saldo já adimplido pela parte Requerente, por outro 

lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. A jurisprudência do 

E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do STJ tem aceitado um 

percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo 

promitente comprador. Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE 

CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO 

POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS 

QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE 

PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – 

DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa 

ao desfazimento, admitido a retenção do percentual entre 10% a 25%. 

Válida a comissão de corretagem devidamente informada e contratada, 

não havendo que se falar em restituição em dobro ou em venda casada. 

Dano moral inexistente por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança 

abusiva. (TJMT, Ap 106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017 - grifo nosso). No presente 

caso, as cláusulas aderidas pela parte Requerente efetuam retenção 

acima deste limite uma vez que, além da multa contratual fixada em 10% 

sobre o valor do contrato (§3º da Cláusula 13ª), ainda ocorre o perdimento 

das arras, ou seja, o valor da entrada, na importância de R$ 4.367,81 

(quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e 

somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% (vinte e três por 

cento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título de despesas 

administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A retenção 

integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente hipótese é 

indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 17ª, o contrato 

pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, nesta 

situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 / MA: 

“Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, as 

arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas entre setembro/2014 a junho/2017, para 

posteriormente incidir o desconto de 23% (vinte e três porcento) que 

reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a parte 

Requerente manteve-se na posse do imóvel. Por fim, em que pese o 

esforço argumentativo da parte Requerente, não vislumbra-se que a 

existência de danos morais na presente hipótese, eis que a retenção 

integral das arras, encontrava-se, primariamente prevista no contrato do 

qual a parte Requerente, teve acesso, declarou que leu sua integralidade 

e assinou. Somente com a revisão contratual nos termos supra que houve 

o reconhecimento do desequilíbrio contratual nascendo o direito da parte 

Requerente em ver-se restituída de valor proporcional. Exigir reparação 

moral nesta hipótese quase configurar-se-ia venire contra factum proprio, 

ou seja, comportamento contraditório no sentido de que, reitera-se, ao 

apor sua assinatura surge no papel a presunção de que a parte 

Requerente efetivamente leu os termos do contrato que assinava, 

sobretudo tendo em vista o valor do negócio envolvido. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes referente ao 

Lote 08 da Quadra 18 do Jardim Bougainville e CONDENAR as partes 

Requeridas restituírem, solidariamente, o percentual de 77% (setenta e 

sete porcento) do valor total adimplido, R$ 23.099,36 (vinte e tres mil, 

noventa e nove reais e trinta e seis centavos) após devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas parcelas e 

com incidência de juros legais à partir da última citação das parte 

Requeridas 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8057836-47.2016.8.11.0001
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ROGERIO POLAK DOS SANTOS (REQUERENTE)
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Considerando que apenas a 

Requerida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO foi 

citada, passo a análise dos fatos em relação a esta. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DA COBRANÇA ILEGAL DE CHEQUE-CAUÇÃO e 

NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES. De início, cumpre destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos artigos 2º e 3º do CDC, conclui-se que a 

Reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços de saúde 

ao reclamante, este na condição de destinatário final. Ademais, a 

aplicação do CDC ao caso vertente decorre do teor da Súmula nº 469 do 

E. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Insta salientar que o CDC 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, inciso VI e 14, do referido código. Feitas tais 

considerações, no caso vertente, observa-se que o reclamante 

comprovou que teve negado o pedido de cobertura para a realização de 

exames em caráter de urgência. Visualizo ainda, que a requerida em sua 

defesa alega “houve falha do hospital na inserção da quantidade de 

pedidos, fazendo constar na guia a quantidade de 13 pedidos para o 

exame TC coluna segmento adicional e 2 pedidos para TC coluna cervical 

ou dorsal ou lombo-sacra. O que fez com que o sistema automaticamente 

rejeitasse os referidos pedidos”. Pois bem. Verifico que NÃO assiste 

razão a requerida, eis que, não cabe ao requerente suportar prejuízos em 

razão de erro de terceiros e/ou de sistemas. O requerente mantém os 

pagamentos do plano em dia, sendo assim, incumbe a requerida o fiel 

cumprimento do contrato, sem maiores constrangimentos, tendo em vista a 

natureza dos serviços prestados. Em relação a negativa em razão da 

suposta carência para o exame em questão, destaco os entendimentos 

jurisprudenciais proferidos em casos análogos, sendo possível visualizar 

que o ônus da prova era da Reclamada quanto a correlação entre os 

procedimentos: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. REEMBOLSO DEVIDO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099/1995 E ARTS. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DE COBERTURA DO 

PLANO DE SAÚDE. É INDEVIDA A NEGATIVA DE COBERTURA 

ASSEGURADA NO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NO GRUPO 2 DO 

ADITIVO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS (FL.43), NÃO TENDO SIDO 

DEMONSTRADO, PELA SEGURADORA, RELAÇÃO ENTRE O 

TRATAMENTO EXIGIDO PELA SITUAÇÃO DA AUTORA E A DOENÇA 

PRÉ-EXISTENTE DECLARADA NO CONTRATO. 3 - A NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE PREVISTO EM CONTRATO, 

ALÉM DE VIOLAR A DIGNIDADE, REPRESENTA DANO À INTEGRIDADE 

FÍSICA, POR VIA INDIRETA, A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRECEDENTES NA TURMA. (ACÓRDÃO N.610386 605240, 

20120110077845ACJ, RELATOR JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2ª TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JULGADO 

EM 17/07/2012, DJ 30/07/2012 P. 267) 4 - NÃO DEVE SER REDUZIDO O 

VALOR DA INDENIZAÇÃO, NO VALOR DE R$2.000,00, SE ESTA FOI 

FIXADA EM CONFORMIDADE COM A GRAVIDADE DA VIOLAÇÃO, 

NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E CONDIÇÃO FINANCEIRA DO 

AGRESSOR. 5 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR 

EQUIVALENTE A 20% DO VALOR DA CAUSA, PELA RECORRENTE. 

(TJ-DF - ACJ: 20120111891218 DF 0189121-58.2012.8.07.0001, Relator: 

AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/06/2013, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF)” (grifei) 

Destarte, a conduta da reclamada colocou em risco o objeto do contrato e 

desrespeitou o princípio da boa fé objetiva que rege os contratos, 

mostrando-se desarrazoada, conforme estabelece o art. 51, inciso IV, do 

CDC. Com efeito, a pretensão de restituição dos valores gastos com a 

realização do exame não autorizado pelo plano de saúde, ora requerida, 

resta procedente, eis que, refere-se a obrigação equivalente ao fiel 

cumprimento do contrato, sendo este direito que assiste à requerente, na 

medida em que esta em dia com o pagamento de suas mensalidades, e 

postula a realização de exames necessários para restabelecimento de 

sua saúde. De igual modo, restou configurado o dano moral, não se 

podendo negar que os fatos ocorridos causaram transtornos ao 

reclamante. Não se pode dizer, portanto, que se tratou de mero 

inadimplemento contratual, pois é fato que, ao contratar serviços dos 

planos de saúde, a pessoa o faz justamente porque pretende e espera 

ser prontamente atendido no momento que mais precisa. A negativa de 

atendimento, nesses casos, causa angústia e aflição, podendo, inclusive, 

agravar o estado de saúde do usuário. O dano moral é, portanto, evidente, 

conforme entendimento do Colendo STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSAO, CONTRADIÇAO OU 

OBSCURIDADE. NAO OCORRÊNCIA. - É pacífica a jurisprudência da 

Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas 

hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar 

tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. - Agravo 

não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.857 - MG 

(2011/0291397-0). Destaque nosso Soma-se ao entendimento que emana 

do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC 

– CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS – COBERTURA NEGADA – COBRANÇA 

DAS DESPESAS HOSPITALARES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É 

obrigatória a cobertura no atendimento de urgência e emergência que 

implique em risco imediato a vida ou a higidez física do paciente, 

independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, 

inteligência do art. 12 da Lei n.º 9.656/98. Ocorre o dano moral e o dever 

de indenizar, se o Plano de Saúde recusa a internação do paciente, com 

indicação para tratamento, em flagrante desrespeito à dignidade do 

paciente por ela assegurado. (TJMT - Ap, 102856/2013, DES.DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data 

da publicação no DJE 19/12/2013) destaque nosso Com relação ao valor 

da indenização, é certo que, embora o sistema jurídico brasileiro não seja 

tarifado, a doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns parâmetros 

para orientar o juiz na sua fixação, devendo ser levado em conta a 

extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) 

de quem provocou o dano, a condição financeira das partes, atentando-se 

para que valor arbitrado venha a reprimir a atitude do ofensor sem 

proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa. Com tais 

considerações, levando em conta, no caso sub judice, o sofrimento 

experimentado pelo reclamante, a condição da reclamada (cooperativa de 

grande porte); como também a natureza dos serviços (saúde), o valor que 

se mostra justo e adequado e que atende aos critérios da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral é o de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de: 1) 

DETERMINAR que a requerida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO restitua o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), isto 

devidamente atualizado desde o desembolso; 2) CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos 

da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês, também a partir desta data (Sumula 16 da Turma Recursal Única). 

Compulsando os autos verifico que a Requerida CENTRO DE IMAGEM 

SANTO ANTONIO LTDA-ME apesar de devidamente qualificada na exordial 

não encontra-se cadastrada no atual processo. Em razão do tema 

referente ao cheque-caução ser de legitimidade da requerida CENTRO DE 

IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA-ME, determino a citação da mesma para 

o regular prosseguimento do feito com as devidas alterações necessárias 

no sistema. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-03.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, em que o autor alega, em apertada síntese, que se 

envolveu em um acidente automobilístico, ocasionado pela conduta do 

requerido, o qual deu causa ao dito sinistro. Observa-se do Termo da 

Audiência de mov. n.º 20 destes autos, que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato, o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi 

devidamente citado uma vez que a intimação ocorreu, na qual consta 

certificada a intimação do requerido através de AR. 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. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, 

conforme se verifica na parte final do r. artigo a revelia não implica na 

procedência total do pedido, pois trata-se de presunção relativa. Ainda 

neste sentido tem-se que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o 

princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, 

maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e 

levando-se em consideração a prova documental carreada aos autos, 

tenho como evidente a existência dos alegados danos materiais. Senão 

vejamos. O art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da 

responsabilidade aquiliana: “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.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação está comprovada 

pelo boletim de acidente e demais provas colacionadas aos autos. A culpa 

do agente, no caso da reclamada, é ponto controvertido nesta demanda, 

devendo, entretanto, ser acolhida a alegação do reclamante. Veja-se que 

a conclusão apresentada no B.O. partiu da observação efetuada por 

autoridade competente sobre o local do acidente. Por isso, ganha 

destaque no cenário probatório, possuindo presunção relativa de 

veracidade. Esse é o posicionamento do STJ: “O boletim de ocorrência 

goza de presunção juris tantum de veracidade, prevalecendo até que se 

prove o contrário. Dispõe o art. 364, do CPC, que o documento público faz 

prova não só de sua formação, mas, também, dos fatos que o escrivão, o 

tabelião ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Este 

fato, todavia, não implica em sua aceitação absoluta. Pode o réu, com 

meios hábeis, desfazê-la se ou quando contiver elementos inverídicos[1]”. 

(grifo nosso) Apesar da presunção relativa do boletim lavrado pela 

autoridade policial, a reclamada não carreou nos autos provas suficientes 

para desconstituí-lo, sendo revel, não havendo apresentação de defesa. E 

quanto aos pleiteados danos materiais, tenho que o requerente 

demonstrou, por meio de orçamentos, a quantia necessária para a 

reparação de seu veículo, não havendo por parte do requerido documento 

hábil a ensejar discussão acerca dos aludidos gastos postulados. À vista 

de tais fatos, e considerando a presença dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a procedência dos pedidos é medida imperiosa. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.402,32 (três 

mil, quatrocentos e dois reais e trinta e dois centavos) a título de DANOS 

MATERIAIS, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da propositura da 

ação (art. 1º, § 2º, da Lei n.º 6.899/81), e acrescida de juros legais de 1% 

ao mês (art. 406 do NCC combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), desde a 

citação da ação (art. 397 do NCC). Deixo de condenar a reclamada 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. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se 

a reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, § 5o, CPC).” [1] 

(STJ, Resp n. 4.365/RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 9/10/90, DJ 5/11/90, 

p. 12.430. Decisão: recurso conhecido e provido, por votação unânime).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010999-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILIO SATURNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT17781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009774-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VICENTE DA SILVA - ME (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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO TUTELA 

ANTECIPADA. Em síntese aduz o Requerente na petição inicial que 

realizou o pagamento de um débito junto à Reclamada, quitando 

integralmente os valores em aberto. Em consulta aos órgãos de proteção 

ao crédito e verificou que seu nome ainda estava negativado pela Ré. 

Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato, 

o que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 
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reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 

da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento 

antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do r. artigo a revelia 

não implica na procedência total do pedido, pois trata-se de presunção 

relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, tenho como evidente a existência dos alegados danos 

materiais. Senão vejamos. Os documentos anexados aos autos 

demonstrando o pagamento dos débitos, constituem prova inequívoca do 

pagamento, cabendo ao Requerido demonstrar que este não ocorreu. O 

Requerente reconhece que pagou em atraso, portanto a negativação ora 

discutida era devida, não havendo prática de ato ilícito por parte da 

Requerida ao negativar o nome do Requerente, por referido débito. 

Contudo, o dano moral pela negativação não surge apenas quando esta é 

indevida, mas também quando esta, apesar de devida, mantem-se por 

tempo excessivo após o pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, 

CDC estipula prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a 

correção de dados incorretos em bancos de dados, o que no presente 

caso, equivale a determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou 

o débito. Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em 

comprovar que a inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, 

posteriormente, obteve um crédito (decorrente de indenização por queima 

de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou 

com o valor devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o 

valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a 

quitação do débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento 

expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção 

indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o 

qual dispensa a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em 

vista que a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor, apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia 

fazer por sua exclusiva vontade a compensação dos valores, 

esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a quitação do 

débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome do autor do 

cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual 

entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor 

fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). Portanto, não 

agiu com a devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseda no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagócio no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Há de se considerar que o Requerente alegou utilizar a 

conta corrente cancelada para receber o salário, porém não trouxe aos 

autos qualquer prova neste sentido. Por derradeiro, considerando a pouca 

quantidade de dias a mais em que demorou para retirar o nome do autor 

dos órgãos de proteção ao crédito tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), é razoável de acordo com a lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para o CONDENAR a Requerida a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009651-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA FLACH ALTOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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. Inicialmente consigno que a presente linde 

comporta o julgamento antecipado, por não existir a necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objetivando o 

ressarcimento pelos danos morais sofridos em razão da atitude da 

reclamada. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada nos autos, porém, a mesma restou infrutífera, não havendo 

proposta de acordo. Feitas tais considerações acerca das movimentações 

registradas nos autos, passo a análise da PRELIMINAR suscitada pela 

requerida em sua defesa, a qual aduz sua suposta ILEGITIMIDADE 

PASSIVA, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito. 

Alega a requerida que o responsável pelos fatos narrados é a ‘‘ICE 

GAMEZ”, devendo, portanto, este responder aos termos da presente 

demanda. Ocorre que, é claro nos autos a relação consumerista que há 

entre o autor e o requerido, incidindo, portanto, as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda, ressalto que o instituto da 

SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita 

que o consumidor escolha em face de quem pretende demandar, ou 

mesmo, demande em face de todos os envolvidos na relação 

consumerista, entre os quais a eventual condenação será cumprida. O 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º (omissis) 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: “(...)Respondem 

solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de 

consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço mediante 

contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, tenho que a 

requerida é parte legítima para responder aos fatos por ora narrados, eis 

que, atua como prestadora de serviços, não podendo eximir de suas 

responsabilidades com seus clientes. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

ventilada, e por não haver argüição de demais preliminares, passo a 

análise do mérito da lide. Consoante já anotada, cabe apenas salientar a 

plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Assim, para 
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configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Sobre a aplicação da “teoria da 

responsabilidade objetiva” ao caso judicializado, insta apenas consignar, 

que em se tratando de relação consumerista, a jurisprudência tem firmado 

entendimento de que a regra é de que a responsabilidade independe da 

comprovação de dano. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso 

dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pelo autor. No tema, valiosas a considerações de 

Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por 

Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 

de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e 

a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 

dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Da análise dos autos, verifico que 

realmente não há dúvidas de que a ré tenha falhado em sua prestação de 

serviço e frustrado a expectativa da parte autora e de seus filhos em 

razão da demora excessiva para entregar o produto. Volvo os olhos para 

os documentos carreados aos autos e observo que a Requerida sem 

motivo plausível não entregou ao Requerente. Tal situação perdurou por 

tempo suficiente para gerar à parte autora e seus filhos expectativa, 

frustração e transtornos morais. Assim, o dano moral, nessa hipótese, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, que se omitiu 

no cumprimento de sua obrigação, 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 atitude da requerida, a qual é incontroversa, posto que narrada pelo 

autor em sua inicial, e confirmada pela requerida em sua peça 

contestatória, tornando-se, a teor do disposto no artigo 334, inciso II, do 

CPC, fato incontroverso. Desse modo, entendo que a narração fática, por 

si só, demonstra o constrangimento sofrido pelo requerente. Nesse 

contexto, a obrigação de indenizar pela requerida revela-se patente, 

restando apenas perquirir acerca do quantum indenizatório. Relativamente 

ao quantum indenizatório, a indenização deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, contudo, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa, e para o autor do fato deve produzir um impacto inibidor, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. Desta feita, tenho por bem levar em 

consideração dois comentários de Carlos Roberto Gonçalves, em sua 

obra Responsabilidade Civil, quais sejam: 1) “As leis em geral não 

costumam formular critérios ou mecanismos para a fixação do quantum da 

reparação, a não ser em algumas hipóteses, preferindo deixar ao 

prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada caso.” (Ob. cit., 6ª. ed., 

Saraiva, pág. 413). 2) “No Brasil, entretanto, com exceção das ações 

referentes a direitos do autor e a direito à imagem, os valores arbitrados, 

como vimos, somente ultrapassam o limite de cem salários mínimos em 

casos de homicídio. Essa moderação se explica pela baixa renda do povo 

brasileiro e também pelo fato de, durante muitos anos, não se indenizar o 

dano moral.” (Ob. cit. pág. 415). Nesse sentido, Cavalieri Filho discorre 

sobre este tema, afirmando que: Creio que na fixação do quantum 

debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano 

moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser 

fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para 

reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer 

quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo 

dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e 

fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para 

que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela 

estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os 

meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção 

seja proporcional ao dano. 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. 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., 

rev. e amp. SP: Atlas, 2007, p. 90) Portanto, a indenização deve ter um 

caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, 

assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Dessa forma, 

levando em consideração as questões fáticas, a extensão do dano moral, 

bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do 

ofensor, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

entendo por bem fixar os danos morais no importe de R$3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), de acordo com os parâmetros precitados. Ante ao 

Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente feito, nos 

termos do artigo 269, I do CPC, para condenar a parte requerida a pagar a 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da data do 

evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código 

Civil). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e não havendo demais 

requerimentos da parte interessada, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe, sem prejuízo do eventual desarquivamento 

para fins de execução do julgado. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora 

Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009125-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIS PROCOPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, o 

requerente ajuizou ação tendo em razão de ter contratado o requerido 

para realizar manutenção em seu aparelho de ar condicionado. Entretanto, 

após realizada a referida manutenção, sua fatura de energia veio a 

quantia exorbitante de R$ 943,98. Em decorrência disso, pediu para que 

técnicos da Energisa comparecessem em sua residência para averiguar 

alguma irregularidade. Após visita técnica foi constatado que não havia 

nenhum problema com o relógio e ao desligar os disjuntores no quadro 

interno do apartamento, perceberam que ao desligar o disjuntor do 

aparelho o consumo cessou. Em razão do exposto requereu que técnicos 

da empresa Requerida também fossem até sua residência para verifica o 

que estava causando o problema. Foi constatado que o problema estava 

no interior do ar condicionado, sendo que um fio de cor branca estava em 

curto circuito pelo contato com a placa do aparelho. Após ter resolvido o 

problema, o Requerente entrou em contato com o Requerido para reaver o 

prejuízo causado, contudo, não obteve êxito. Pugna então, pelo 

ressarcimento proporcional dos valores pagos conforme consumo médio 

de energia nos meses posteriores. Observa-se do Termo da Audiência 

destes autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme se 

verifica na parte final do r. artigo a revelia não implica na procedência total 

do pedido, pois trata-se de presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se 

que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos 

restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 

159/73)”. Somando: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre 

convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com fulcro 

no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, tenho como 

evidente a existência dos alegados danos materiais. Senão vejamos. 

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de 

forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário 

a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um 

bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. In casu, a parte autora comprovou nos 

autos que após a realização de manutenção pela requerida em seu 

aparelho de ar condicionado recebeu uma fatura de energia com valor 

exorbitante. Através de perícias realizadas foi constatado que o aumento 

exorbitante no consumo de energia se deu em razão de erro cometido por 

funcionários da requerida em seu aparelho de ar condicionado. Evidente o 

direito do autor à restituição dos valores gastos em razão do ocorrido, 

uma vez que, o Requerido não agiu com a cautela necessária. Verifico 

que a Requerente comprovou devidamente a existência do nexo-causal e 

o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. 

A reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 

373, II, do CPC. Assim, tenho que a requerida deve suportar o 

ressarcimento do valor pago a título de danos matérias. Ao analisar as 

provas constantes nos autos verifico que a parte autora tinha como um 

consumo médio de energia o valor de R$80,00, a fatura com valor 

exorbitante fora na importância de R$ 943,98, de maneira proporcional 

reputo como justa a condenação em danos materiais no importe de R$ 

863,00. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar a REQUERIDA ao pagamento de R$ 

863,00 (oitocentos e sessenta e três reais) a título de indenização por 

danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do 

efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação 

da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 

397, parágrafo único, do CC. DECLARO EXTINTO O PROCESSO 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ANDREA NEGRAO CRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GISLENE ANDREA NEGRAO CRISTOVAO em face de AZUL 

LINHAS AEREAS. A controvérsia da demanda cinge-se quanto ao alegado 

cancelamento injustificado do voo 2603, previsto para decolar às 

08h10min do dia 22.10.2016; aduzindo a parte Requerente que necessitou 

esperar, no aeroporto e sem qualquer assistência material, até o voo 

programado para às 14h10min do mesmo dia. Apesar dos argumentos da 

parte Requerida o pleito autoral prospera, ao menos em parte. Em sua 

defesa esta aduziu a necessidade de manutenção não programada, 

porém, tal circunstância trata-se de fortuito interno que não a exime da 

responsabilidade civil. Neste sentido destacando-se: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. 

Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. Caracterizado o 

descumprimento do contrato pela má prestação dos serviços, devendo a 

empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva pelos danos sofridos. 

Manutenção não programada da aeronave, em decorrência de problema 

técnico, que não caracteriza a ocorrência de excludente da 

responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco inerente à 

atividade empresarial. Prova da existência do dano moral despicienda, uma 

vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os transtornos e 

aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de cancelamento de 

voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. Configurado o dano 

moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para 

amenizar o abalo emocional experimentado. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). Ainda, tinha-se por controversa a prestação de assistência 

material em virtude do atraso de 06 (seis) horas. Não apenas pela inegável 

aplicação do CDC ao presente caso em concreto, mas também em virtude 
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da tese defensiva suscitada, ou seja, que houve a devida assistência 

material, a parte Requerida atraiu para si, nos termos do art. 373, II, CPC, o 

ônus probatório em fazer prova da prestação da assistência material 

como fato impeditivo do direito do autor. Contudo, tal prova não restou 

produzida nos autos, não tendo a parte Requerida juntado qualquer 

comprovante de despesas ou recibo a tal título. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia, o valor arbitrado deve estar em consonância com 

os fatos demonstrados nos autos, não se olvidando que a prova de fato 

constitutivo do direito do autor incumbe a este, nos termos do art. 373, I, 

CPC, ainda que incida à hipótese a inversão do ônus da prova. Se por um 

lado inegável o atraso de 06 (seis) horas no voo da parte Requerente que 

enseja a devida reparação moral, por outro lado, esta reparação moral 

deverá ser condizente com a ausência de elementos probatórios que 

demonstrem os prejuízos sofridos, além do atraso em si. Em sua exordial a 

parte Requerente afirma que permaneceu no aeroporto desta Comarca, 

onde reside, por aproximadamente 06 (seis) horas, contudo não 

colacionou aos autos qualquer comprovante de despesas alimentares; 

sobretudo considerando os argumentos de que chegou no aeroporto às 

07 (sete) horas da manhã e somente embarcou às 14 (catorze) horas e 

não recebeu assistência material da parte Requerida. Afirmou, por fim, que 

perdeu compromissos na cidade de destino; sem contudo, nem ao menos 

mencionar qual ou quais compromissos seriam estes, ou trazer aos autos 

qualquer prova destes. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida pagar a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN JUNIOR RIBEIRO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno além de extrato de faturas com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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 
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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: 8010677-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIS DALAMARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU RODRIGUES DE CARVALHO (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. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS, em que o autor alega, em apertada síntese, que se envolveu em 

um acidente automobilístico, ocasionado pela conduta do requerido, o qual 

deu causa ao dito sinistro. Observa-se do Termo da Audiência destes 

autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada 

não compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com 

fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à 

audiência de conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na 

parte final do r. artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, 

pois trata-se de presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os 

fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à 

matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. 

Somando: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, tenho como evidente a existência dos 

alegados danos materiais. Senão vejamos. O art. 186 do Código Civil traz 

os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana: “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.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desse conceito, extraem-se os 

requisitos essenciais. Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Por segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no 

sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou 

imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, 

não teria havido atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos 

essenciais, impõe-se o dever indenizatório. No caso em tela, a ação está 

comprovada pelo boletim de acidente e demais provas colacionadas aos 

autos. A culpa do agente, no caso da reclamada, é ponto controvertido 

nesta demanda, devendo, entretanto, ser acolhida a alegação do 

reclamante. Veja-se que a conclusão apresentada no B.O. partiu da 

observação efetuada por autoridade competente sobre o local do 

acidente. Por isso, ganha destaque no cenário probatório, possuindo 

presunção relativa de veracidade. Esse é o posicionamento do STJ: “O 

boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, 

prevalecendo até que se prove o contrário. Dispõe o art. 364, do CPC, que 

o documento público faz prova não só de sua formação, mas, também, 

dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que 

ocorreram em sua presença. Este fato, todavia, não implica em sua 

aceitação absoluta. Pode o réu, com meios hábeis, desfazê-la se ou 

quando contiver elementos inverídicos[1]”. (grifo nosso) Apesar da 

presunção relativa do boletim lavrado pela autoridade policial, a reclamada 

não carreou nos autos provas suficientes para desconstituí-lo, sendo 

revel, não havendo apresentação de defesa. E quanto aos pleiteados 

danos materiais, tenho que o requerente demonstrou, por meio de 

orçamentos, a quantia necessária para a reparação de seu veículo, não 

havendo por parte do requerido documento hábil a ensejar discussão 

acerca dos aludidos gastos postulados. À vista de tais fatos, e 

considerando a presença dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a procedência dos pedidos é medida imperiosa. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$10.900,00 

(dez mil e novecentos reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigida 

monetariamente, pelo INPC, a partir da propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

da Lei n.º 6.899/81), e acrescida de juros legais de 1% ao mês (art. 406 

do NCC combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), desde a citação da ação 

(art. 397 do NCC). Deixo de condenar a reclamada 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. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, § 5o, CPC).” [1] 

(STJ, Resp n. 4.365/RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 9/10/90, DJ 5/11/90, 

p. 12.430. Decisão: recurso conhecido e provido, por votação unânime).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011506-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIMAS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI em face 

de WILSON DIMAS GONCALVES Narra o Reclamante ter sido vítima de 

crimes contra sua honra objetiva e subjetiva, por ofensas e xingamentos 

proferidos pelo Reclamado. Requer-se então, a condenação do 

Reclamado em danos morais. Observa-se do Termo da Audiência destes 

autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada foi 

embora no decorrer da audiência alegando que iria constituir advogado 

para se defender da presente ação, sendo, portanto, considerado revel o 

que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do r. 

artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, pois trata-se de 

presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”.Analisando os documentos aportados aos autos, 

bem como, os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução, 

tenho que a demanda não merece prosperar para qualquer das partes. A 

pretensão inicial é a de ver caracterizada situação de ofensa à honra, 

consubstanciada na suposta afirmação atribuída ao Reclamada de que 
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esta teria agredido verbalmente o Autor. O que sustenta o demandante, 

portanto, é que, com base no disposto no art. 186 do Código Civil, 

caracterizada se encontra hipótese de ilicitude civil, por ação voluntária, 

capaz de violar direito de personalidade e de causar dano, ainda que 

exclusivamente moral. Com efeito, as condições fáticas de suposta 

ofensa se encontram-se em id:2249417, sendo o requerente acusado de 

incompetência profissional e falta de caráter. Insta salientar que tal 

documento não objeto de circulação na sociedade, sendo enviada 

especificamente ao Requerente, tais fatos impedem seja reconhecida 

ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade dos autores. 

Ademais, em que pesa não exista (ao menos nos autos), qualquer lastro 

de ação criminal para se apurar os fatos declinados pelas partes. Sobre a 

ausência de apuração de eventual crime contra a honra na esfera 

criminal, destaco o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO DERIVADO 

DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. INJÚRIA. 

DIFAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL. 

INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência 

exarada em ação de indenização por dano moral decorrente da crise 

ocorrida entre comerciante e cliente com imputação de prática de calúnia, 

injúria e difamação, pois o requerido teria chamado o autor de 

"sem-vergonha", "ladrão" e "sonegador". A rigor, seria hipótese de 

estabelecer-se, no caso em comento, o juízo de reparação almejado, pois 

presente no álbum processual a prova acerca do fato imputado ao 

requerido. Contudo, desinteressando-se a parte autora pela repercussão 

principal que se daria na esfera criminal, não se legitima à reparação na 

esfera cível, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência, 

ainda que sob fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70053115457, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/02/2016). Da 

análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao 

autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Somando: “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE 

RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às situações de 

efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se 

banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave 

abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos 

inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros 

incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011506-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIMAS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI em face 

de WILSON DIMAS GONCALVES Narra o Reclamante ter sido vítima de 

crimes contra sua honra objetiva e subjetiva, por ofensas e xingamentos 

proferidos pelo Reclamado. Requer-se então, a condenação do 

Reclamado em danos morais. Observa-se do Termo da Audiência destes 

autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada foi 

embora no decorrer da audiência alegando que iria constituir advogado 

para se defender da presente ação, sendo, portanto, considerado revel o 

que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de 

conciliação designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do r. 

artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, pois trata-se de 

presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”.Analisando os documentos aportados aos autos, 

bem como, os depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução, 

tenho que a demanda não merece prosperar para qualquer das partes. A 

pretensão inicial é a de ver caracterizada situação de ofensa à honra, 

consubstanciada na suposta afirmação atribuída ao Reclamada de que 

esta teria agredido verbalmente o Autor. O que sustenta o demandante, 

portanto, é que, com base no disposto no art. 186 do Código Civil, 

caracterizada se encontra hipótese de ilicitude civil, por ação voluntária, 

capaz de violar direito de personalidade e de causar dano, ainda que 

exclusivamente moral. Com efeito, as condições fáticas de suposta 

ofensa se encontram-se em id:2249417, sendo o requerente acusado de 

incompetência profissional e falta de caráter. Insta salientar que tal 

documento não objeto de circulação na sociedade, sendo enviada 

especificamente ao Requerente, tais fatos impedem seja reconhecida 

ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade dos autores. 

Ademais, em que pesa não exista (ao menos nos autos), qualquer lastro 

de ação criminal para se apurar os fatos declinados pelas partes. Sobre a 

ausência de apuração de eventual crime contra a honra na esfera 

criminal, destaco o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO DERIVADO 

DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. INJÚRIA. 

DIFAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL. 

INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência 

exarada em ação de indenização por dano moral decorrente da crise 

ocorrida entre comerciante e cliente com imputação de prática de calúnia, 

injúria e difamação, pois o requerido teria chamado o autor de 

"sem-vergonha", "ladrão" e "sonegador". A rigor, seria hipótese de 

estabelecer-se, no caso em comento, o juízo de reparação almejado, pois 

presente no álbum processual a prova acerca do fato imputado ao 

requerido. Contudo, desinteressando-se a parte autora pela repercussão 

principal que se daria na esfera criminal, não se legitima à reparação na 

esfera cível, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência, 

ainda que sob fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70053115457, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/02/2016). Da 

análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao 

autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Somando: “(...)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 
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de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007945-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida, conforme id:9736391. “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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005123-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE SOARES GOMES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

LILIANE RANECO em face de WALLACE SOARES GOMES - ME, 

objetivando o recebimento do débito representado pelo documento incluso 

nos autos. Observa-se do AR juntado em mov. dos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportados à mov. n.º, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela parte 

Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” No caso em testilha, os 

e-mails colacionados aos autos comprovam a existência do débito e o seu 

não adimplemento. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos 

versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente 

do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Somando: “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, 

os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

parcialmente procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o 

pedido inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o 

montante de R$ 100,00 (cem reais), corrigida monetariamente a partir do 

vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação 

válida (artigo 406 do C.C.). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001729-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BAMBIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a indenização por danos morais e cobrança de fatura exorbitante. 

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 de seus sistema interno que comprovam a 

origem de todos os débitos cobrados. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 
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inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005762-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGIANE SILVINO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETTI TEREZINHA ZEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Deve ser reconhecida a LITISPENDÊNCIA destes com aos 

autos n. 8640-76.2014.8.11.0015 eis que ambas as demandas referem-se 

a mesma causa de pedir, mesmo pedido e possuem as mesmas partes; 

inclusive sendo aqueles pedidos mais amplos que os formulados na 

presente demanda. Eis que a causa de pedir, acidente de trânsito ocorrido 

em 06.08.2013, por volta das 18h na Rodovia MT-140, é comum em ambas 

as demandas; ainda, há identidade de partes, bem como, nos autos em 

trâmite perante à 2ª Vara Cível há pedidos mais abrangentes que os 

formulados. Insta frisar que apesar de não constar cadastrado nos autos, 

a pessoa de ROQUE JUNIOR SILVINO DE CAMARGO, encontra-se 

devidamente qualificada no prêambulo da exordial; não obstante a 

ausência da parte PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA no 

presente polo passivo, ao longo da petição inicial há claras menções de 

uma segunda parte ré. Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda em virtude da 

LITISPENDÊNCIA, com fundamento no art. 485, inciso V, 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: 1004623-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE DA SILVEIRA PELLENZ (REQUERENTE)

FELISBERTO FERREIRA DORNELLES (REQUERENTE)

FELIPE MARINHO DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FELIPE MARINHO DORNELLES e FELISBERTO FERREIRA 

DORNELLES e GABRIELLE DA SILVEIRA PELLENZ em face de AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. Ressai dos autos que o segundo 

Requerente, FELISBERTO FERREIRA DORNELLES, adquiriu passagens 

áreas, através de seu programa de milhagens, para o primeiro e a terceira 

Requerentes, para o trecho Florianópolis/SC – Sinop/MT; contudo, estes 

últimos foram impedidos de embarcar sob o argumento de que a compra 

na modalidade escolhida, programa de milhagens de terceiro, exigia o 

comparecimento pessoal do titular dos pontos e o pagamento imediato da 

taxa de embarque. Por isso a viagem originalmente programada para 

08.04.2016 foi postergada para 03.05.2016; contudo o mesmo argumento 

quanto ao cancelamento ocorreu, embora tenha sido realizado o 

embarque. Em sede de contestação a parte Requerida aduziu pela 

inexistência de ato ilícito eis que recebeu comunicado da administradora 

do cartão de crédito da parte Requerente alerta sobre possível fraude, o 

que ocasionou o cancelamento dos bilhetes pelo sistema de prevenção da 

parte Requerida. Postulou ainda a ausência de danos morais. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Indiscutível a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à presente lide ante a nítida relação de consumo 

existente entre as partes, amparando-se ainda em pacífica jurisprudência 

sobre o tema. Neste escopo, uma vez que a parte Requerida aduziu 

ocorrência de fraude, atraiu para si o ônus probatório em demonstrar que 

a administradora do cartão de crédito enviou alerta sobre tal possibilidade 

ou, subsidiariamente, que nos bilhetes emitidos às partes Requerentes 

constava expressamente a necessidade de que o segundo Requerente, 

titular das milhas utilizadas, comparecesse pessoalmente no aeroporto 

para autorizar o embarque. Neste sentido destaca-se: 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. (ART. 14 DO CDC);2. O ônus da prova incumbe:...II. Ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (Art. 373, II do CPC);[…] 4. Alegação do autor que, após ter 

realizado a compra de bilhetes aéreos junto a ré, mediante pagamento em 

cartão de crédito, teve suas passagens canceladas pela demandada, sob 

o argumento de ter sido detectada fraude nas compras. Sustenta que 

restou impossibilitado de realizar viagem de férias, em grupo, com a família 

e amigos, planejada com antecedência. 5. A alegação da ré de que o 

cancelamento da compra da passagem ocorreu devido a suspeita de 

fraude, não afasta a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo 

consumidor, uma vez que constitui fortuito interno, compreendido entre os 

riscos inerentes à sua atividade empresarial;6. Danos morais configurados 

eis que o autor demonstrou que foi frustrado em sua expectativa de 

realizar viagem de férias com família e amigos, previamente planejada. 

Compra antecipada da passagem aérea com reserva de hospedagem. […] 

(TJRJ - APL: 03650758020158190001, Relator: ISABELA PESSANHA 

CHAGAS, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 05/10/2017 - grifo nosso). Não obstante, a parte Requerida 

violou o direito de informação do consumidor previsto no art. 6º, III, CDC. 

Por seu turno restou evidenciado o dano moral sofrido pelas partes 

Requerentes ante o injustificado cancelamento das passagens aéreas, 

sobretudo quando não comprovado que este se deu em tempo hábil. É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), para cada parte Requerente, é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial; bem como considerando as peculiaridades do 

caso em concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

pagar a esta Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

para cada parte Requerente, a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 
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mês a partir da data da prolação desta sentença e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013258-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO VARIEDADES EM BRINQUEDOS E MATERIAL ESCOLAR LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-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: 

8013258-54.2016.8.11.0015 REQUERENTE: UNIVERSO VARIEDADES EM 

BRINQUEDOS E MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME REQUERIDO: ANDRE 

LUIS DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O feito possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise do contexto 

probatório, verifico que a parte reclamante não apresentou provas 

suficientes de suas alegações, vez que o reclamado apresentou Nota 

Fiscal datada em 02.08.2014, cujo teor aponta que a mercadoria cobrada 

mediante nota promissória nesta ação foi quitada à vista (id. 5782829, 

p.2), situação que refuta a versão inicialmente deduzida pela parte 

promovente. Restou claro nos autos que a nota fiscal não continha 

qualquer ressalva quanto ao pagamento ou parcela remanescente, 

havendo presunção de que o credor deu ampla quitação concernente à 

obrigação representada na nota fiscal, ainda, há de ressaltar que o autor 

não demonstrou a quitação parcial alegada da obrigação do autor 

consubstanciada na nota promissória, já que se o promovido tivesse 

efetuado algum pagamento, o devedor teria posse de algum recibo ou 

apontamento interno demonstrando a quitação, o que não consta no 

processo. Nesta senda, provada a quitação à vista do valor que o autor 

demandou judicialmente nestes autos de R$ 999,32, de rigor a aplicação 

do art. 940 do Código Civil, devendo restituir em dobro o que foi exigido na 

pretensão inicial, de forma que acolho parcialmente o pedido contraposto. 

No que tange ao pedido de danos morais referente à este processo, 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 danos na 

esfera personalíssima do requerido, situação que, sem dúvida, é incapaz 

de gerar os danos morais. 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). Nesta 

linha, rejeito o pedido de danos morais por ausência de demonstração 

prejuízos morais ao autor, seguindo a posição do jurisprudência, in verbis: 

“(...) Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados 

estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo 

à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. 

Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

05/05/2016). 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. 

Por sua vez, rejeito o pedido de exclusão do nome do autor e indenização 

por danos morais por dívida diferente da que se discute neste processo, 

considerando que o pedido contraposto deve-se basear nos mesmos 

fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 3º, da Lei 9.099/95), 

logo, o débito inscrito no Serasa/SPC no valor de 1.688,86, com 

vencimento em 10.12.2014, não guarda qualquer conexão com o objeto 

desta ação, que possui o valor de R$ 2.998,00 e data inicialmente fixada 

em 02.08.2014. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento das obrigações nos valores de R$ 499,66, com vencimento em 

30.11.2014 e de R$ 499,66, com vencimento em 30.12.2014, quantias que 

deverão ser corrigidas pelo INPC a partir do vencimento e acrescidas de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES- VIDROS - ME (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: 

8010150-17.2016.8.11.0015 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: IGINIO GENARO NUNES- VIDROS - ME 

Vistos etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Cuida-se de ação de cobrança em que 

visa a autora receber a quantia de importância líquida e certa de R$ 

3.993,57 por dívida não quitada pela parte promovida, bem assim a quantia 

de R$ 237,37, referente aos custos de protesto do débito. Analisando os 

autos, verifico que a parte reclamada, embora tenha comparecido na 

audiência conciliatória, não apresentou defesa, razão pela qual decreto a 

sua revelia, presumindo a veracidade da matéria fática narrada pela parte 

autora atinente ao não pagamento da Nota Fiscal no valor de R$ 3.993,57, 

nos moldes do artigo 344, do CPC. Rejeito o pedido de ressarcimento pelos 

custos do protesto, vez que o pagamento desta despesa cabe ao credor, 

cabendo ao devedor quitar as despesas cartorárias apenas quando do 

cancelamento do título protestado. DISPOSITIVO Posto isso, diante da 

presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, bem como 

da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que 

coloque em dúvida o direito da parte reclamante, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento da Nota Fiscal acostada no id 2227918, p. 1-2, no valor de R$ 

3.993,57, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC 

desde o vencimento do débito e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011592-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE OLIVEIRA BASILIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre a 

negativa da requerida em realizar CESARIANA + PACOTE DE CESÁRIA. Em 

sede de contestação aduz a Reclamada que os procedimentos foram 

indeferidos em razão do não preenchimento do requisito carência. De 

início, cumpre destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos artigos 2º e 3º do CDC, 

conclui-se que a Reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços de saúde ao reclamante, este na condição de destinatário final. 

Ademais, a aplicação do CDC ao caso vertente decorre do teor da Súmula 

nº 469 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Insta salientar que o 

CDC assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, inciso VI e 14, do referido código. Feitas tais 

considerações, no caso vertente, observa-se que a reclamante 

comprovou que teve um diagnóstico em sua gravidez fazendo com que o 

seu parto fosse antecipado em situação de urgência. Visualizo ainda, que 

a requerida em sua defesa alega a negativa de realização do 

procedimento em razão do não preenchimento do tempo necessário 

quanto à carência. Pois bem. Verifico que não assiste razão a requerida, 

eis que, os procedimentos solicitados pela requerente foram de urgência, 

e por isso, não prescindem de preenchimento do lapso temporal em razão 

de carência. Colaciono alguns julgados que corroboram com tal 

entendimento: DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA EMERGENCIAL. URGÊNCIA. 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. 

COBERTURA DO ATENDIMENTO. 1. O art. 12, inciso V, letra c, da Lei 

9.656/98, determina que o prazo de carência para cobertura de casos de 

urgência e emergência é de no máximo vinte e quatro horas. 2. O artigo 

35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, evidencia a obrigatoriedade de 

cobertura pelo plano de saúde de procedimento de urgência resultante de 

complicações no processo gestacional. 3. Verificado que não se trata de 

nascimento a termo, ante a impossibilidade médica de realização de parto 

normal sob risco ao bem estar materno e fetal, é evidente a necessidade 

de afastamento de qualquer disposição contratual que estipule prazo 

diverso do disposto em lei para a realização de procedimento médico 

emergencial. 4. Recurso provido. (TJ-DF - AGI: 20150020142752, Relator: 

MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 23/07/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2015 . Pág.: 176) Ainda: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- A ré negou autorização 

para internação e realização do parto com fulcro na carência contratual, 

sustentando, ainda, que não se tratava de emergência na hipótese. 

Contudo, os documentos dos autos indicam que havia, efetivamente, 

situação emergencial, não tendo o réu comprovado minimamente sua tese 

defensiva. Assim, sabendo-se que resta pacífico nos tribunais a 

ilegalidade da exigência de prazo carencial superior a 24 horas para 

cobertura nas situações de urgência e emergência (artigos. 12, V, c e 

35-C da Lei 9.656/98), mostra-se ilegal a negativa da ré. 2- Dano moral 

configurado. Transtornos suportados pela parte autora que não podem 

ser restringidos a uma simples divergência de interpretação contratual, 

considerando-se a natureza do bem tutelado (direito à saúde e à vida). 

Súmula 209 do E.TJ/RJ. Verba compensatória arbitrada adequadamente. 

Manutenção. - DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ -  APL:  01088047420118190001  RJ 

0108804-74.2011.8.19.0001, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 03/06/2013 19:20) A requerente mantém os pagamentos do 

plano em dia, sendo assim, incumbe a requerida o fiel cumprimento do 

contrato, sem maiores constrangimentos, tendo em vista a natureza dos 

serviços prestados. Destarte, a conduta da reclamada colocou em risco o 

objeto do contrato e desrespeitou o princípio da boa fé objetiva que rege 

os contratos, mostrando-se desarrazoada, conforme estabelece o art. 51, 

inciso IV, do CDC. Com efeito, a pretensão de obrigação de fazer 

perseguida na exordial refere-se apenas ao fiel cumprimento do contrato, 

sendo este direito que assiste à requerente, na medida em que esta em dia 

com o pagamento de suas mensalidades, e postula pelo reembolso dos 

valores gastos indevidamente. De igual modo, restou configurado o dano 

moral, não se podendo negar que os fatos ocorridos causaram 

transtornos ao reclamante. Não se pode dizer, portanto, que se tratou de 

mero inadimplemento contratual, pois é fato que, ao contratar serviços dos 

planos de saúde, a pessoa o faz justamente porque pretende e espera 

ser prontamente atendido no momento que mais precisa. A negativa de 

atendimento, nesses casos, causa angústia e aflição, podendo, inclusive, 

agravar o estado de saúde do usuário. O dano moral é, portanto, evidente, 

conforme entendimento do Colendo STJ: “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE INDENIZAÇAO 

SECURITÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO 

MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSAO, CONTRADIÇAO OU 

OBSCURIDADE. NAO OCORRÊNCIA. - É pacífica a jurisprudência da 

Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas 

hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar 

tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. - Agravo 

não provido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.857 - MG 

(2011/0291397-0). Destaque nosso Soma-se ao entendimento que emana 

do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC 

– CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS – COBERTURA NEGADA – COBRANÇA 

DAS DESPESAS HOSPITALARES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É 

obrigatória a cobertura no atendimento de urgência e emergência que 

implique em risco imediato a vida ou a higidez física do paciente, 

independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, 

inteligência do art. 12 da Lei n.º 9.656/98. Ocorre o dano moral e o dever 

de indenizar, se o Plano de Saúde recusa a internação do paciente, com 

indicação para tratamento, em flagrante desrespeito à dignidade do 

paciente por ela assegurado. (TJMT - Ap, 102856/2013, DES.DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data 

da publicação no DJE 19/12/2013) destaque nosso Com relação ao valor 

da indenização, é certo que, embora o sistema jurídico brasileiro não seja 

tarifado, a doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns parâmetros 

para orientar o juiz na sua fixação, devendo ser levado em conta a 

extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) 

de quem provocou o dano, a condição financeira das partes, atentando-se 

para que valor arbitrado venha a reprimir a atitude do ofensor sem 

proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa. Com tais 

considerações, levando em conta, no caso sub judice, o sofrimento 

experimentado pelo reclamante, a condição da reclamada (cooperativa de 

grande porte); como também a natureza dos serviços (saúde), o valor que 

se mostra justo e adequado e que atende aos critérios da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral é o de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de: 1) 

condenar a reclamada ao pagamento de indenização por DANOS 

MATERIAIS, no valor de R$ 6.786,00 (seis mil setecentos e oitenta e seis 

reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo 

prejuízo (súmula 54 do STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte 

requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 397, 

parágrafo único, do CC), e, ainda, o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, valor a ser corrigido 

nos termos da Súmula nº 362 do STJ. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, 

caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, não havendo provocação do interessado em 10 (dez) 

dias, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 277 de 320



RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (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: 

1000018-20.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELISEU BERNARDO DA SILVA 

REQUERIDO: CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A 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. Da análise dos autos, assiste razão 

parcialmente ao autor. Cuida-se de contrato de compra e venda frustrado 

por culpa da ré, porém, fato incontestado por esta é que houve o 

recebimento do valor de entrada do terreno objeto de negócio jurídico 

(R$4.275,00), conforme confissão da própria empresa promovida extraída 

do id. 6104322, p. 2. Logo, não tendo interesse o autor na troca por outro 

lote, acolho o pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, 

devendo o promovente ser restituído das quantias pagas. Por sua vez, 

rejeito o pedido de danos morais pois o mero descumprimento ou a má 

execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, 

quando violarem direitos da personalidade. Somente os fatos e 

acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do 

indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da 

pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de 

banalização e desvirtuamento deste instituto. E no caso dos autos, o autor 

não demonstrou circunstância excepcional decorrente da não entrega do 

lote, de modo que não faz jus à reparação de ordem moral. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: I. Determinar a rescisão do contrato objeto da ação; II. Condenar a 

requerida na obrigação de restituir os valores de três parcelas no valore 

de R$ 1.425,00 cada, com vencimento em 10.12.2015, 10.01.2016 e 

10.02.2016, totalizando R$ 4.275,00, de forma simples, com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e com o 

acréscimo de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação (art. 42, do 

CDC). Por consequência, julgo extinto o processo com julgamento do 

mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 
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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$ 2.000,00, 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$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, 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: 1004458-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA PAES CAVALCANTI LOPES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

1004458-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AUSTECLINIO LOPES DE 

FARIAS NETO, CARMEN LUCIA PAES CAVALCANTI LOPES DE FARIAS 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11090716 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Outrossim, TORNO SEM EFEITOS o 

lançamento da sentença de Mov. 11512749, eis que foi equivocado. 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000678-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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: 

1000678-14.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DALTON ROBERTO CAGNINI 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 9050471 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003289-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1003289-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO LUDWIG 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10471825 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/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: 

1001734-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELISANGELA MARCARI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 10472582 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 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. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SINOP E 

REGIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO HOUDINI DE PAULA OAB - MT19937/O (ADVOGADO)

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (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: 

8011947-28.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ASSOCIACAO DE 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SINOP E REGIAO 

REQUERIDO: ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os 

autos denoto que a parte autora é associação civil sem fins lucrativos, 

logo, não pode figurar no polo ativo desta ação por ausência de 

permissivo legal, considerando os ditames do art. 8º, §1º, da Lei 9.099/95 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE indenização por danos materiais. 

ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 8º, 

§ 1º, DA LEI 9.099/95. 1. Na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis, 

somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas 

qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 

8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso dos autos, 

tendo em vista que a parte autora, sendo associação (fl. 08), não se 

enquadra nas hipóteses taxativas elencadas. 2. Logo, tem-se por ilegítima 

a Loja Maçônica, porquanto versa de instituição/associação 

essencialmente filosófica e conquanto sem fins lucrativos, não possui 

condição para figurar como parte postulante na dinâmica do Juizado 

Especial Cível. Ante o reconhecimento, ex officio, da sua ilegitimidade 

ativa, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

(Recurso Cível Nº 71005955414, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/04/2016) ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO 

AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CANELEIRA - 

ASMOCAN. INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, A FIGURA DA 

REPRESENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, §1º, DA LEI 9.099/95. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71003268240, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta 

Vilande, Julgado em 24/08/2011). Como se sabe, “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizados pelo 

ordenamento jurídico”, logo, não estando a associação autorizara a propor 

ação perante os Juizados Especiais Cíveis, de rigor reconhecer a 

ilegitimidade passiva para julgar o presente processo extinto sem 

resolução do mérito. Diante do exposto, ante a ilegitimidade no pólo ativo 

da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e no artigo 8º, § 

1º, 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, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012965-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOBRINHO (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: 

8012965-84.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - 

ME REQUERIDO: CARLOS ALBERTO SOBRINHO Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Assim, diante da presunção de veracidade das 

alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento das ordens de serviço nos valores R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 

quantias que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento de cada obrigação e acrescidas de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Desta forma, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012994-37.2016.8.11.0015

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:

CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 
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no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Assim, diante da presunção de veracidade das 

alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento das ordens de serviço nos valores R$ 267,80 

(duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) e R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais), quantias que deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação e 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Desta 

forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a 

teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, 

nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007783-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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: 

1007783-08.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE MELLO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO 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 que visa a rescisão de 

negócio jurídico no valor de R$ 70.540,00, 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$ 70.540,00, logo, esta demanda é 

incompatível com o rito especial pois diverge do artigo 3º. da Lei 9.099, 

segundo o qual é inadmissível o prosseguimento em Juizado Especial de 

processo que tenha valor da causa superior a 40 salários mínimos. 

Registre-se que é permitida a extinção do processo sem julgamento do 

mérito neste caso, ainda que sem nenhuma manifestação do réu neste 

sentido. 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. PROCEDA-SE com a RETIFICAÇÃO do 

VALOR DA CAUSA para fazer nela constar a importância de R$ 

70.540,00. 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: 1006980-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLEI ROSANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. 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: 

1006980-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IDERLEI ROSANELI 

REQUERIDO: NELSON F. PADOVANI & CIA. 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 que visa a 

rescisão de negócio jurídico no valor de R$ 84.360,00 (oitenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta reais), 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$ 84.360,00, logo, esta demanda é incompatível com o rito 

especial pois diverge do artigo 3º. da Lei 9.099, segundo o qual é 

inadmissível o prosseguimento em Juizado Especial de processo que 

tenha valor da causa superior a 40 salários mínimos. Registre-se que é 

permitida a extinção do processo sem julgamento do mérito neste caso, 

ainda que sem nenhuma manifestação do réu neste sentido. 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. PROCEDA-SE com a RETIFICAÇÃO do VALOR DA CAUSA 

para fazer nela constar a importância de R$ 84.360,00. 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: 1012223-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 

1012223-47.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOANA DARK PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta reclamação por débito inexistente no valor de R$ 3405,78 em 

desfavor da reclamada, objetivando a declaração de inexistência de 

débitos e danos morais em decorrência da suposta inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 10494493, 

p.1. Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de 

perícia, eis que as provas coligidas aos autos são suficientes para o 

deslinde da questão. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 
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385 do STJ, vez que nenhuma das pendências financeiras citadas são 

posteriores à então debatida, considerando-se a data da inclusão do 

débito, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da apresentação do contrato firmado em março de 2014 com a 

Financeira Ré no valor total de R$ 7.506,36 (sete mil quinhentos e seis 

reais e trinta e seis centavos), sendo que tal valor foi dividido em 36 

parcelas. As robustas provas coligidas pela ré afastam a suposta ilicitude 

na exigência da dívida e inscrição do nome da autora nos órgãos 

protetivos, vez que houve quitação de diversas parcelas do contrato; no 

momento da contratação a autora apresentou seu CPF e comprovante de 

endereço que correspondem à documentação acostada na petição inicial 

e, principalmente, assinou o contrato com a ré, sendo tal assinatura 

idêntica a olho nu em relação à aposta em seu documento pessoal, de 

forma que a empresa ré foi cautelosa ao celebrar o negócio jurídico. 

Note-se que as provas coligidas pela ré sequer foram objeto de 

impugnação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora e, somado ao fato de que a autora não 

demonstrou a quitação das diversas parcelas inadimplentes, revela-se 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com fulcro 

no artigo 487, inciso I do CPC. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006637-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUFINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (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. Trata-se de AÇÃO RECLAMAÇÃO, 

proposta por FRANCISCO RUFINO DE LIMA em face de CREFISA S/A – 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. O requerente assevera que não 

aguenta mais os descontos efetivados pela requerida em sua 

aposentadoria, inerentes a dois empréstimos consignados em sua 

aposentadoria, comprometendo mais de 50% de sua renda liquida. Pede a 

limitação dos descontos no patamar de 30% do seu salário líquido de 

benefício. A Requerida aponta preliminar de incompetência do juizado, 

inépcia da inicial e carência de ação. A incompetência do juízo não merece 

prosperar, eis que os fatos narrados pelo Autor e os documentos 

colacionados são suficientes para uma análise inteligível dos autos, não 

demandando de conhecimentos de expert. Na sequência, a requerida 

ventila a PRELIMINAR de INÉPCIA DA INICIAL, tal preliminar sequer merece 

maiores delongas, isto porque, da leitura da peça vestibular, é plenamente 

possível visualizar a identificação das partes, da causa de pedir e dos 

pedidos, de forma lógica, embora de forma sucinta, pois foi deduzido no 

próprio Juizado Especial da Comarca, conforme preceito Legal. 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. Por último, a preliminar de carência de ação 

confunde-se com o mérito e, portanto, com este será analisada. 

Inexistindo demais preliminares, tampouco, questões de nulidades, passo 

ao julgamento meritório. Pelo exposto acima, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do magistrado, passarei a analisar as 

minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento da legislação 

consumerista, 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. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir a legalidade da contratação de 

empréstimo consignado em nome do autor, diante dos juros pactuados, 

bem como, a licitude das cobranças das parcelas do aludido empréstimo 

em valor superior à 30 % do salário líquido de benefício de segurado da 

previdência social percebido pelo demandante. In casu, o aposentado, ora 

Requerente, realizou dois empréstimos pessoais com a Requerida: 1) R$ 

1303,42 (mil trezentos e três reais e quarenta e dois centavos), divididos 

em 12 parcelas de R$ 352,00 a partir de 30/12/2016 até 30/11/2017 ou 

conforme crédito de salário. Taxa mensal de juros 22,00 % Taxa Anual de 

juros 987,22% (destaquei) 2) R$ 685,64 (seiscentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos), divididos em 12 parcelas de R$ 

163,00 a partir de 24/02/2017 até 31/01/2018 ou conforme crédito de 

salário. Taxa mensal de juros 22,00 % Taxa Anual de juros 987,22% 

(destaquei) Pela simples análise das condições contratuais, percebe-se 

que o contrato entabulado entre as partes ultrapassa qualquer limite do 

razoável e aceitável, ainda que considerado sob a ótica de um sistema 

político-econômico vinculado ao capitalismo. Não olvidamos que os 

contratos contaram com a anuência do consumidor, no entanto, o princípio 

da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico, devendo 

respeito a outros princípios do nosso sistema jurídico (função social do 

contrato, boa-fé objetiva), inclusive um dos mais importantes, que é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da 

Constituição Federal. Nesse sentido, em caso análogo ao versado nos 

autos, o Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseveriano, assim 

manifestou-se: “uma preocupação atual do direito do consumidor em todo 

o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias 

de hoje”. Sanseverino destacou a ausência de legislação no Brasil que 

tutele o consumidor endividado. Ao citar o Projeto de Lei 3.515/2015, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o 

superendividamento do consumidor e prevê medidas judiciais para garantir 

o mínimo existencial, o relator disse que a via judicial tem sido hoje a única 

saída para muitos consumidores. “Constitui dever do Poder Judiciário o 

controle desses contratos de empréstimo para evitar que abusos possam 

ser praticados pelas instituições financeiras interessadas, especialmente 

nos casos de crédito consignado”, disse o ministro. Assim e, 

considerando que o contrato versado nos autos é de empréstimo pessoal 

para pessoa idosa, com descontos realizados diretamente em sua conta 

de benefício, tenho que os juros e parcelamentos devem seguir o disposto 

na INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, de 16 DE MAIO DE 2008 - 

DOU DE 19/05/2008, respeitadas suas devidas alterações. § 1º Os 

descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% 

(trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, 

considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, 

no momento da contratação, após a dedução das consignações 

obrigatórias e voluntárias: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 80, 

de 14/08/2015 ) I - até 30% (trinta por cento) para as operações de 

empréstimo pessoal; e (Incluído pela IN INSS/PRES nº 80, de 14/08/2015 ) II 

- até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito. 

(Incluído pela IN INSS/PRES nº 80, de 14/08/2015 ) Acrescentaria ainda: 

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Art. 13. Nas operações de empréstimos 

são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta 

Instrução Normativa: I - o número de prestações não poderá exceder a 72 

(setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas; (Nova redação dada 

pela IN INSS/PRES nº 80, de 14/08/2015 ) II - a taxa de juros não poderá 

ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo 
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expressar o custo efetivo do empréstimo; (Nova redação dada pela IN 

INSS/PRES nº 80, de 14/08/2015 ) Ademais, a taxa média do BACEN na 

data dos empréstimos realizados pelo Autor, era de 3,67 e 3,68 a.m, 

respectivamente. Inobstante, considerando que em sede de juizados 

especiais é vedada a condenação em valores ilíquidos, bem como, o fato 

de que na inicial não foi realizado pedido de revisão dos juros, devo me 

restringir aos valores dos descontos efetuados pela instituição financeira 

Requerida, ressaltando que estes devem respeitar os limites estabelecidos 

na Instrução Normativa do INSS (30% ao mês), ao passo que o 

empréstimo para o aposentado da previdência social e os descontos 

ocorrem diretamente em sua conta de recebimento do benefício, como se 

consignado fosse (se é que não é). “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, para limitar os descontos efetuados pela Requerida em no 

máximo 30% dos valores líquidos recebidos pelo autor a título de 

aposentadoria. Ressalto que a apuração desse montante, demanda 

simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em iliquidez da 

sentença. Fixo em 2 URH´s os honorários da advogada dativa nomeada 

nos autos; 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012327-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE STRACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011860-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOSKOSKI & PAGANOTTI LTDA - MERCADO CAMPOS NOVOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OURINVEST S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 
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deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008168-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE RODRIGUES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. 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. 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 
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que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007456-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSANA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a taxa de juros 

fixada no contrato de financiamento entabulado entre as partes; aduzindo 

a parte Requerente tratar-se de valores abusivos e pleiteando sua revisão 

pelo Poder Judiciário. Todavia, conforme dispõe o art. 330, §3º, CPC, 

incumbia à parte Requerente “discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito” o que não ocorreu e, como 

consequência, impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte Requerente da presente sentença, orientando-a em buscar 

atendimento junto à Defensoria Pública Estadual, eis eventualmente possa 

ser necessária a elaboração de perícia contábil o que já afastaria a 

competência deste Juízo. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004678-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONNYE PERUZZO GADANI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

RONNYE PERUZZO GADANI em face de B2W COMPANHIA DIGITAL e 

BANCO CETELEM S.A. Em síntese a controvérsia dos autos cinge-se 

quanto a ausência de estorno dos valores cobrados no cartão de crédito 

da parte Requerente após este ter desistido de compra efetuada pela 

internet. As PRELIMINARES de ILEGITIMIDADE PASSIVA não prosperam. 

EM primeiro lugar, posto que a pessoa jurídica de LOJAS AMERICANAS 

não integra o polo passivo da presente demanda. Ainda que a primeira 

parte Requerida impute responsabilidade exclusiva da pessoa jurídia MEU 

SALÃO, inegável que o procedimento de entrega, coleta e cancelamento 

da fatura foi gerido por esta parte Requerida. Ademais, considerando que 

a primeira parte Requerida aufere lucro ao tornar seu site uma vitrine para 

que outras pessoas jurídicas possam nele anunciar, indubitavelmente atua 

na qualidade de intermediadora de tais transações comerciais. E neste 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RESERVA DE HOTEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. FOTOS DO 

SITE NÃO CORRESPONDIAM AO ESTADO E À ESTRUTURA DO HOTEL. 

MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. […] 5. PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - A intermediadora, em caso de compra e venda 

pela internet, participa da cadeia de fornecimento, razão pelo qual é 

responsável solidária e, por conseguinte, possui legitimidade para atuar no 

polo passivo da demanda, em consonância com os arts. 7º, parágrafo 

único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. […] (TJDF - RINOM: 

07028844820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Data de 

Publicação: 04/12/2017 - grifo nosso). Ainda, não há que falar-se em 

DECADÊNCIA eis que, conforme confessado pela própria segunda 

Requerida, após a compra em 28.10.2015, tão logo a parte Requerente 

verificou a divergência do produto entregue, este solicitou o cancelamento 

da compra, devolução do produto e estorno da cobrança em 07.11.2015, 

sendo o produto devolvido em 20.11.2015. Desta forma REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e por não vislumbrando questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Conforme reclamação anexa ao id nº a parte 

Requerente demonstra que recebeu e-mail da primeira Requerida, B2W 

COMPANHIA DIGITAL, aduzindo que recebeu o pedido de cancelamento e 

que esta já providenciou o cancelamento da compra, bem como que o 

estorno dos valores ocorrerão em até duas faturas. Todavia, pelas 

faturas carreadas aos autos (ids nº ), percebe-se que o dito estorno não 

ocorreu; não obstante, tratava-se de ônus da primeira parte Requerida, 

demonstrar que procedeu a comunicação do cancelamento da venda em 

face do direito de arrependimento previsto no CDC, como assevera o art. 

5º, §3º do Decreto nº 7962/2013 mencionado pela segunda parte 

Requerida. Pela tese defensiva da segunda parte Requerida, verifica-se 

que a primeira Requerida não procedeu com a comunicação do 

cancelamento da venda e necessidade de estorno dos valores. Ainda que 

a parte Requerente tenha buscado entrar em contato com a primeira 

Requerida por meios diversos dos usuais, é inegável que ela recebeu a 

solicitação e inclusive respondeu. Não havendo provas de que houve o 

estorno da compra, as partes Requerida são solidariamente responsáveis, 

nos termos do CDC, em proceder com o cancelamento do débito de R$ 

299,99 (duzentos e noventa e nove reais). Ocorre que para que ocorra o 

dever de restituição dos valores, deve a parte Requerente demonstrar o 

efetivo pagamento destes. Contudo, pelas faturas apresentadas pela 

parte Requerente (ids nº 6030127, 6030144, 6030152, 6030159, 6030174, 

6030178 e 6030185) verifica-se que em nenhuma destas houve o 

adimplemento total da fatura; aliás, em alguns tem-se pelo inadimplemento 

integral. Ressai dos autos que na fatura vencida em 20.11.2015 (id nº 

6030127), quando iniciou-se o primeiro desconto da compra em lide, no 

valor total de R$ 849,62, esta restou integralmente inadimplida, posto que 

na fatura seguinte já iniciava-se com um saldo devedor de R$ 849,62. Na 

fatura vencida em 20.12.2015 (id nº 6030144) no valor total de R$ 

1.814,86 houve um adimplemento parcial em 16.12.2015, no valor de R$ 

800,00 conforme denota-se na fatura subsequente. Na fatura vencida em 

20.01.2015 (id nº 6030152) no valor total de R$ 1.873,47 houve 

adimplemento parcial em 20.01.2016 no valor de R$ 380,00 conforme 

denota-se na fatura subsequente. Na fatura vencida em 20.02.2016 (id nº 

6030159, repetida no id nº 6030170) no valor total de R$ 2.233,66 houve 

adimplemento parcial em 29.02.2016 no valor de R$ 500,00 conforme 

denota-se na fatura subsequente. A partir da fatura vencida em 

20.03.2016 não houve qualquer adimplemento das faturas, ainda que 

parcial. Desta forma, o provimento jurisdicional deve limitar-se a declarar a 

inexistência do débito, ante a ausência de prova cabal de seu 

adimplemento. Por fim, no que concerne ao pedido de danos morais este 

igualmente não prospera. A jurisprudência pátria é uníssona em entender 

pela existência de danos morais no desconto indevido de valores, bem 

como na inclusão indevida do nome do consumidor em rol de 

inadimplentes; todavia, o caso em concreto destoa destas possibilidades. 

Tem-se que, apesar da ausência de estorno da compra, a parte 

Requerente não sofreu prejuízos eis que não adimpliu com as faturas do 

cartão de crédito e, por este motivo, teve seu nome devidamente inscrito 

em rol de inadimplentes. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR 

INEXISTENTE o débito de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e 

noventa e nove centavos) e, por consectário lógico DETERMINAR que a 

segunda parte Requerida, BANCO CETELEM S.A., EXPEÇA novas faturas 

refente ao débito do cartão de crédito nº 5256 31XX XXXX 6627, 

excluindo o débito supra. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que a parte autora insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas inseridas em sua folha de pagamento pela Requerida, apontando 

a prescrição da dívida. Aduz a parte autora que foram descontadas 

quatro parcelas de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais), 

totalizando R$ 1.116,00 (mil cento e dezesseis reais). A reclamada, por 

ocasião da defesa, aponta que os débitos são devidos e junta contratos 

realizados em 2003 e 205. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo 

supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da 
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responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 

de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade 

Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como 

alhures narrado. In casu, a autora comprovou a cobrança efetivada em 

sua folha de pagamento, bem como, que aludidas cobranças foram 

promovidas pela reclamada. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus 

da prova acerca da licitude nas cobranças, porém verifico que o débito 

encontra-se, de fato, prescrito. Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco 

anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular; Verifico que a consumidora comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Aplica-se, 

portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no caso, o valor 

debitado da folha de pagamento da autora, até o efetivo cancelamento dos 

descontos. No que tange aos alegados danos morais, entendo que a 

cobrança indevida dos valores após mais de 05 anos de sua prescrição, 

sem qualquer notificação prévia, constitui abuso de direito, superando ao 

mero transtorno. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto 

à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA encetada, confirmando os efeitos da liminar, e 

ainda, para condenar a requerida ao pagamento de repetição do indébito, 

em valor igual ao dobro do que descontou indevidamente (art. 42 § ú. 

CDC), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, para condená-la 

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data 

da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 

do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do 

STJ, e artigo 398 do Código Civil), 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. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012305-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE JUBELINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006264-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MENZEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

M R V BORGES EIRELI - ME (REQUERIDO)

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

MIGUEL ROBSON VALADAO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012407-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CARDOSO DE GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012416-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HALLESSON VIANA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012600-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

HUMBERTO LANOT HOLSBACH OAB - MT20112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012448-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON HENRIQUE ROGLIN ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012451-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON HENRIQUE ROGLIN ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012453-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON HENRIQUE ROGLIN ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012559-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

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 
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extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007198-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012615-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAVALCANTE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012633-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012636-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA 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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012637-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JAGELSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009699-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICEMARA MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010502-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARABA ARVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 
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redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009742-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAZZIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR FAZZIO SOARES OAB - PR83347 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARCELINO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006585-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLANE PEREIRA MERCEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 
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anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012815-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA AGUIAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012830-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY ANTUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR CORREIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT LOPES DE CAMPOS OAB - SP128170 (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP315698 (ADVOGADO)

JEAN CESAR COELHO OAB - SP312852 (ADVOGADO)

ALMIR SPIRONELLI JUNIOR OAB - SP174958 (ADVOGADO)

MANUEL FRANCISCO TERRA FERNANDES OAB - SP315741 

(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: 

1000872-14.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GUIOMAR CORREIA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES 

LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 11264024 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012486-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANTUNES BELESQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA EDAD LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAKAMOTO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000031-19.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RICARDO SAKAMOTO 

PESSOA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11655371 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010070-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (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, compulsando os autos verifico que o atestado médico 

colacionado é demasiadamente genérico, não servindo como prova hábil 

para justificativa de ausência em audiência. RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

REVELIA. ATESTADO MÉDICO GENÉRICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A apresentação de atestado médico genérico, sem a indicação 

do CID e da moléstia, apenas indicando a necessidade de repouso, não se 

presta como justificativa para o não comparecimento ao ato, afigurando-se 

correto o decreto de revelia. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003865128 RS, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 30/08/2012, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2012) “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a 

parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas 

processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo Diploma 

Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. 

P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003930-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA RIBEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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. 
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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, compulsando os autos verifico que o atestado médico 

colacionado é demasiadamente genérico, não servindo como prova hábil 

para justificativa de ausência em audiência. RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

REVELIA. ATESTADO MÉDICO GENÉRICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A apresentação de atestado médico genérico, sem a indicação 

do CID e da moléstia, apenas indicando a necessidade de repouso, não se 

presta como justificativa para o não comparecimento ao ato, afigurando-se 

correto o decreto de revelia. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003865128 RS, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 30/08/2012, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2012) “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a 

parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas 

processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo Diploma 

Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. 

P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRANDAO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002738-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BARROS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (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: 

1002738-23.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELIENE BARROS ANDRADE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 11397357 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do 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. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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: 1008670-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE LAIA BOANERGES (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 04/04/2018 às 13:30 horas. II- Cite-se e intime-se o requerido, 

para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem 

como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. III- Cientifique-se o requerido 

que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em petição o 

seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 

de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC). IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, art. 334, do CPC/2015. VI- Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- Arbitro os 

alimentos provisórios no valor de 30% dos vencimentos do requerido, 

devidos a partir da citação, devendo ser descontado de sua folha de 

pagamento e depositado na conta informada nos autos. VIII- Oficie-se ao 

empregador do requerido requisitando: a- informações acerca do salário 

ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de instruir os autos 

até a data marcada para a audiência, sob as penas previstas no art. 22 da 

Lei 5478/68; b- que proceda aos devidos descontos e depósitos dos 

alimentos na conta bancária indicada. Conste no ofício o número do RG e 

CPF da representante legal do menor. IX- determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação do menor. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) 

dias. X- Concedo ao requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do 

CPC). XI- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009574-51.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

J. K. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1009574-51.2017.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

pedido de desistência formulado (id. 11387653). Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Desnecessária a 

remessa ao Ministério Público, pois não há interesse processual. P. R. I. 

Isento de custas, eis que defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 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: 1000150-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1000150-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11441614 , 11952810 

Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000082-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILENE ALVES DE CARVALHO (AUTOR)

P. H. A. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON CURVO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1000082-98.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11885274 , 11953886 

Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004584-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUZINO DE OLIVEIRA CARDOSO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

o laudo pericial. Intimo, ainda, a parte requerida para depositar os 

honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004584-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUZINO DE OLIVEIRA CARDOSO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

o laudo pericial. Intimo, ainda, a parte requerida para depositar os 

honorários periciais

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001237-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1001237-39.2018.8.11.0002. Vistos. Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual Por Vício Oculto C/C 

Pedido de Reparação Por Danos Morais e Materiais C/C Tutela Antecipada 

para determinar em sede de liminar, que seja declarada a rescisão 

contratual de compra e venda de veículo e a devolução dos valores de R$ 

7.601,30 (sete mil seiscentos e um reais e trinta centavos), bem como a 

transferência imediata da propriedade do veículo para o nome da 

requerida. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Neste sentido, cumpre registrar que embora sensível aos 

argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela para que a parte 

ré efetue a pintura completa no veículo em sede de tutela, observo que tal 

medida deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 

3º, do CPC. A propósito, de recente decisão extraio a seguinte ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – 

CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – 

NATUREZA DE URGÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL – MÉRITO – 

RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

– PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO DE PAREDES EDIFICADAS NO SUBSOLO 

DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO 

ORIGINAL, À CUSTA DA CONSTRUTORA – TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RISCO 

DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO 

DESPROVIDO. Havendo risco de a decisão interlocutória ocasionar 

prejuízo grave à parte recorrente, não há razão para apreciar o recurso 

pela via do agravo retido. Ausentes os requisitos previstos no artigo 273, 

“caput”, do Código de Processo Civil – verossimilhança das alegações, 

baseada em prova inequívoca – afigura-se impossível à antecipação da 

tutela. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (exegese do art. 273, §2º, do 
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CPC). (AI 61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

24/08/2015). DESSA FORMA, não vejo a possibilidade de concessão da 

medida por não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto. 

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 14:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006385-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZELINA ROSA DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1006385-65.2017.8.11.0002 Vistos... Por trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária do loteamento situado 

Jardim Paula I –2º parte, lote 15, quadra 55 em Várzea Grande, indicados 

no contrato de compra e venda e que a ré está esbulhando sua 

propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Tenho que a probabilidade 

do direito, notavelmente documental, resta comprovada nestes autos 

através do contrato apresentado pelo autor à (Id. nº 9514347), onde 

verifico que as partes realizaram Instrumento Particular de Comodato, que 

outorga ao réu a reserva de domínio sobre os bens móveis ai descritos, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes 

mediante expressa notificação, conforme cláusula II do respectivo 

contrato. Alega ainda, que mesmo depois de notificado (Id. Nº 947944) a 

parte ré não providenciou a devolução dos itens, caracterizando o 

esbulho possessório. Com relação ao segundo requisito, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar demonstrado 

ante a comprovação do esbulho sofrido pelo autor (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). Entende a jurisprudência que; AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRECLUSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 

– NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – 

NECESSIDADE DE JULGAMENTO PRÉVIO – TESE AFASTADA – FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NULIDADE DO TÍTULO 

POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADA – REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ART. 927, CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. A questão da ilegitimidade ativa foi resolvida na decisão 

que saneou o processo, sem que houvesse alteração mediante agravo ou 

interposição de recurso oportuno. Nesta senda, a preclusão é a perda da 

faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão 

temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende 

exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o 

ato (preclusão consumativa). A ação principal de reintegração de posse 

prescinde do julgamento da ação cautelar de atentado. O desacolhimento 

das preliminares de ilegitimidade passiva se impõe, quando resta 

evidenciado nos autos os atos de esbulho. Admite-se a citação por edital 

quando esgotadas as diligências para localização dos demandados. 

Ocorre que tal posicionamento se aplica, igualmente, em caso de esbulho 

cometido por diversos invasores, situação em que a identificação de todos 

os réus se mostra inviável. Assim, tratando-se de invasão e não sendo 

possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não 

identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital. Segundo 

posicionamento do STF, não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os 

pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que 

produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua 

conclusão que lhe apoiou a convicção no decidir. Afasta-se a tese de 

inexistência de posse, diante da ausência de prova efetiva sobre o tema, 

e considerando que a alegação de nulidade do contrato de comodato que 

a originou não impede que o autor busque tutelar seu direito contra a 

prática de esbulho atribuído aos réus. A tutela possessória reclama a 

convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73, que se 

incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu 

direito. O preenchimento dos requisitos legais, (posse, esbulho, data do 

esbulho e perda da posse) enseja a manutenção da sentença que deferiu 

a tutela possessória pleiteada pelo autor. (Ap 144934/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017) DIANTE DISSO, 

estando suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA 

DE URGÊNCIA para proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos itens 

indicados no contrato sob a Id. nº9514347, em favor da parte autora, 

determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de 

posse. Havendo necessidade, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial 

de Justiça, autorizo desde já o uso de reforço policial e arrombamento se 

necessário. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), 

e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18/04/2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 
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ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007065-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1007065-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CREUSA LUCIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos... À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

18/04/2018, às 16:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017340-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1017340-38.2017.8.11.0041 Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por CARNES BOI BRANCO LTDA., em desfavor de RÁPIDO TRANSPAULO 

LTDA. Analisando os autos, verifico que mercadoria foi entrega pela ré, 

conforme a Id. nº 8357191, ocorrendo a perda do objeto da tutela de 

urgência. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

02/05/2018, às 18:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003728-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BEZERRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1003728-53.2017.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela Antecipada 

com Desocupação do Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta por 

RICARDO BEZERRA DE CASTRO em desfavor de VERA LUCIA DE 

OLIVEIRA na qual alega, em síntese, inadimplência no pagamento de 

aluguel referente quatro meses, totalizando o montante de R$ 1.300,00 (mil 

e trezentos reais). Para antecipação dos efeitos da tutela, devem estar 

demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 300, do 

CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação 

de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. nº7297884, 7297909,7297925) pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com início em 18 de agosto de 2015 e término em 18 de agosto de 

2016, pelo valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que até 

o momento o réu/locatário encontra-se atraso referente 04 meses, 

totalizando o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). A 

inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a autorizar a 

concessão de liminar de despejo independentemente de motivo, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando que o 

contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Tenho ainda, que ação de despejo por falta de pagamento prescinde de 

notificação, haja vista que a mora decorre do simples inadimplemento. 

"LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 SP 

000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 

12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel objeto 

do instrumento contratual de Id. 7297884, 7297909,7297925, no prazo de 

15 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Para efetivação 

da ordem e por tratar-se de medida inaudita altera parte, determino que o 

autor preste caução, em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel 

(Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito judicial na Conta Única 
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do TJMT. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18/04/2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio 

ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008569-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE HUMBERTO CULPI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1008569-91.2017.8.11.0002 AUTOR: FELIPE HUMBERTO CULPI RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Por tratar-se de Ação 

de Obrigação de fazer Com Pedido de Tutela Provisória Antecipada de 

Urgência – Alegando o autor que foi efetuada a busca e apreensão do 

veículo por parte da ré, o querente remiu integralmente o referido débito, 

requer a transferência da UF e Baixa de Gravame recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos, verifico que o a ré devolveu 

o veículo conforme determinado em sentença no processo de nº 

1000016-89.2016.8.0002, que tramitou perante a Vara Especializada de 

direito Bancário desta comarca, referente ao financiamento/compra do 

veículo, Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO STEPWAY 1.6, Ano: 2012, 

Cor VERMELHO, Placa: OBD1179, RENAVAM nº 488613957, CHASSI 

nº93YBSR86KDJ402679. Alega também, que remiu a dívida integralmente 

do referido débito, na qual foi determinado em sentença a devolução do 

bem. Sendo que ocorreu a apenas a posse ao autor, porém não a sua 

transferir, no entanto autor está impossibilitado de obter o documento do 

veículo indicado (ID. nº10728499), Assim, tais elementos comprovam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

está demonstrado vez que o autor não pode vender seu veículo, o que 

esta lhe causando prejuízos, configurando segundo requisito autorizador 

da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR que o banco requerido no prazo de 10 dias, 

providencie a transferência da UF do referido veículo e baixa do gravame 

no sistema, referente Sentença indicado na ID. nº 10728499, e sob pena 

de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

18/04/2018, às 18:00 horas, , a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005365-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DA SILVA BOENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005365-73.2016.8.11.0002 AUTOR: ADELINA DA SILVA BOENO RÉU: 

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME Vistos... Por verificar da análise dos autos que a parte ré não 

foi citada, hei por bem em redesignar a da data de audiência para o dia 

02.05.2018, às 11:00 horas. No mais, expeça-se mandado no endereço 

indicado pelo autor à Id. nº 11751268. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000403-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DITOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº DO PROCESSO: 

1000403-36.2018.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 9.377,77 ESPÉCIE: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Advogado do(a) REQUERENTE: ARTUR 

DENICOLO - MT0018395A VÁRZEA GRANDE , 27 de fevereiro de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR COMPROVANTE DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA ( 

Comprovante de Guia - TJMT). OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. DUMARA KLENA N. DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 
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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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001352-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALTRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARINE ROBERTA APPEL OAB - MT19655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIVALDO MENDES PACHECO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001352-60.2018.8.11.0002 AUTOR: WILSON ROBERTO ALTRAN RÉU: 

FRANCIVALDO MENDES PACHECO Vistos. A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial. (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001297-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MODESTO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001297-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BARBARA MODESTO 

FRANCO Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dê-se vista ao 

Ministério Público. Às providências. 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: 1001279-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

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:

LUIZ CARLOS PAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001279-88.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EXECUTADO: LUIZ CARLOS PAGLIA 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001424-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

ADRIANO MARTINS SIMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001424-47.2018.8.11.0002 AUTOR: REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA 

FERREIRA, ADRIANO MARTINS SIMI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Antecipada Urgência 

proposta por REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA e ADRIANDO MARTINS SIMI 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Aduzem que, são titulares das Unidades Consumidoras sob 

n. º 6/4036349 e 6/709565-6, ambos localizadas na Fazenda Bom Jardim, 

de propriedade do Primeiro autor, e, em 22 de fevereiro do corrente ano, a 

requerida, de forma arbitrária, procedeu com o corte no fornecimento de 

energia elétrica, deixando os autores e funcionários da fazenda em 

estado de penumbra. Sustentam que, o corte de energia é indevido, pois 

não há irregularidades na rede de energia elétrica, possuem apenas uma 

fatura vencida, em 7/2/2015, há 15 (quinze) dias, e sequer gerou reaviso 

de cobrança, capaz de gerar o corte, que referido fato foi comunicado 

aos funcionários da requerida, mas, acompanhados da Polícia Militar, 

efetuaram o corte, arrancando do alto do poste as cruzetas e as chaves 

que compõe a rede de energia elétrica que abastece o local, e foram 

adquiridas pelo primeiro autor. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora dos autores, sob pena de multa 

diária. O feito foi distribuído no plantão, tendo o juiz plantonista entendido 

que não era o caso de plantão (id. 11922249 - Pág. 1). E os autos 

retornaram conclusos. 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. Da apreciação 

dos autos verifica-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

requerente merece acolhimento. No caso, a probabilidade do direito 

evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que 

houve a suspensão dos serviços de energia elétrica das unidades 

consumidoras pertencentes aos autores, sendo que possuíam apenas 

uma fatura com atraso de 15 dias da data do corte, inexistindo notificação 

prévia de que seria procedido o corte no fornecimento de energia elétrica. 

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no 

fato de que é incontestável o prejuízo que os autores sofrerão com a 

ausência da energia, bem essencial em nossos dias, haja vista a 

impossibilidade de funcionamento dos serviços desempenhados na 

fazenda, além de comprometer a vida dos funcionários que ali residem. 

Neste sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DÉBITOS E DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é 

indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível 

reparação. A indenização pelos danos morais deve proporcionar justa 

satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto 

financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito. (...)”.(Ap 

21250/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS CONTROVERTIDAS. 

ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC. Havendo discussão sobre a 

responsabilidade do debito, sua quantificação e a legalidade das exações 

e presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional final, demonstra-se inobstável a concessão da tutela de 

urgência, até para não sacrificar excessivamente o usuário que, 

legitimamente, dele de insurge. Presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação da tutela, uma vez que verossímil a alegação, 

ausente o perigo de irreversibilidade da medida e de danos irreparáveis ou 

de difícil reparação a concessionária. Conhecimento e provimento do 

r e c u r s o . ”  ( P r o c e s s o :  A I  0 0 1 1 9 0 6 3 1 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 0  R J 

0011906-31.2013.8.19.0000. Orgão Julgador: NONA CAMARA CIVEL 

Partes. Publicação: 17/05/2013. Julgamento: 16 de Abril de 2013 Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA.) De outro norte, não se mostra 

razoável que seja determinado que a requerida restabeleça o 

fornecimento dos serviços elétricos enquanto os consumidores assumem 

estar inadimplentes no último mês, e continuariam a usufruir dos serviços 

da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento 

sem justa causa, o que não se admite no direito. De tal modo, mostra-se 

razoável que os autores efetuem o pagamento ou depósito do valor da 

fatura que se encontra vencida e não adimplida. Anoto que não há risco 

de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato. Outrossim, 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 empresa ré, restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica das unidades consumidoras pertencentes aos autores (UC: 

6/403634-9 e Uc 6/709565-6), no prazo de 24horas, sob pena de multa 

diária de R$300,00 (Trezentos reais) até o limite do valor da causa. 

Consigno que, o cumprimento da tutela de urgência fica condicionado ao 

pagamento da fatura em atraso ou prestação de caução real do valor 

correspondente, caso em que ficará à disposição da requerida o seu 

levantamento. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autora 

comprove o pagamento ou efetue o depósito do valor devido, sob pena de 

revogação da liminar ora concedida. 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 dos autores em 

relação à ré. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 12 de junho de 2018, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001470-36.2018.8.11.0002

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:

VALDINEI RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001470-36.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDINEI RODRIGUES 

ALVES Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, proposta por instituição financeira subordinada à 

fiscalização do Banco Central. Logo, com fulcro na resolução nº 

001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que sejam os 

presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em Direito 

Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001455-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAR DA SILVA FRANZOLINI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001455-67.2018.8.11.0002 AUTOR: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA RÉU: ELIAR DA SILVA FRANZOLINI Vistos. 

Inicialmente, verifica-se que não consta nos autos informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se 

a parte autora para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 27 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001468-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001468-66.2018.8.11.0002 REQUERENTE: EMERSON FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Trata-se de Ação de Registro Tardio de Óbito a qual, inicialmente, 

foi endereçada ao Corregedor do Egrégio Tribunal de Justiça 

(id.11943773), mas distribuída para a Segunda Câmara de Direito Privado 

do e. Tribunal de Justiça. Após prévia análise do feito, a desembargadora 

relatora determinou que o mesmo fosse distribuído para a Diretoria do Foro 

da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 11943848 - Pág. 2) Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. 

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Diretoria do Foro desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 

27 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001472-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARQUES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT0011373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001472-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DAYANE MARQUES ROSA 

Vistos. Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores 

referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, proposta 

por DAYANE MARQUES ROSA. Alega a parte autora que necessita do 

Alvará para o levantamento do valor depositado a título de FGTS, tendo em 

vista que a Caixa Econômica Federal – CEF o negou, pois a data de 

admissão está errada em seus cadastros. Pois bem. Da análise da 

documentação encartada aos autos, constata-se que já foi determinado 

pelo juiz do trabalho que a Caixa Econômica Federal procedesse ai 

depósito do FGTS do autor na conta informada, inexistindo prova de que a 

determinação judicial foi descumprida pela instituição financeira, bem 

assim que o levantamento do FGTS foi indeferido em razão da divergência 

nos cadastros da CEF. Demais disso, eventual divergência quanto à data 

de admissão pode ser resolvida com mero requerimento administrativo. 

Contudo inexiste nos autos elementos que indiquem que a requerente 

pleiteou a correção da suposta divergência administrativamente, que este 

foi negado pela CEF ou que referida Empresa Pública tenha exigido Alvará 

Judicial para levantamento de valores do FGTS em nome da requerente.. 

Destarte, considerando que o caso em questão não se enquadra nas 

hipóteses previstas na Lei n. 6.858/80, que eventual divergência perante a 

instituição financeira pode ser resolvida administrativamente, bem assim 

inexistindo prova de foi indeferido o levantamento do FGTS pela CEF, 

têm-se que tais fatos caracterizariam a ausência de interesse de agir da 

autora. Assim, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a 

parte autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão da ausência de interesse processual (art. 485, VI, do 

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

os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNIDADE DAS NACOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR OAB - DF29378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ciclano de Tal (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001413-18.2018.8.11.0002 AUTOR: COMUNIDADE DAS NACOES RÉU: 

CICLANO DE TAL Vistos. Cuida-se de Ação Reivindicatória proposta por 

COMUNIDADE DAS NAÇÕES em desfavor de CICLANO DE TAL. Pois bem. 

A Ação Reivindicatória ampara-se no direito de propriedade para 

reivindicar a coisa do possuidor não proprietário que a detém 

indevidamente. Logo, se o proprietário pretende retomar a coisa do 

possuidor supostamente injusto, deve, para tanto, fazer prova do seu 

direito, quanto à propriedade do bem, assim como do exercício de posse 

injusta pelo possuidor. Todavia, no caso, verifica-se que a requerente não 

comprovou o domínio sobre os imóveis em litígio, haja vista que não foi 

averbado a transferência da propriedade à margem da matrícula, 

consoante matrículas acostadas sob id. 11918796 - Pág. 1 -6, sendo 

inviável o ajuizamento de ação petitória com base apenas em termo de 

doação e procuração (id. 11918930 e Num. 11918964 ). Neste sentido é a 

Jurisprudência do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

PRELIMINAR – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA QUE ESTAVA EM 

DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR 

AFASTADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO DE 

DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA 

COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – AÇÕES ANULATÓRIAS – ÁREAS 

QUE AINDA SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS 

REGISTRADOS – MATRÍCULAS NÃO DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS 

OU RESCINDIDAS POR SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ 

PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS 

PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 

267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA – 

HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO NO ART. 20, §§3º E 4º 

DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- 

Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos 

específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) 

a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 

1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 3- O registro imobiliário é 

imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, 

ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente 

impossível o ingresso de ação reivindicatória, devendo, nestes casos, o 

feito ser extinto sem julgamento do mérito pela ausência de uma das 

condições da ação, nos temos do art. 267, VI, do CPC/1973. 4- (...) 5- A 

pessoa indicada no registro público continua sendo vista como proprietária 

do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou 

rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se 

reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não 

houver sentença transitada em julgado. (...)” (Ap 104103/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/07/2016, Publicado no DJE 09/08/2016) Destarte, para propositura 

da ação petitória a parte autora deve comprovar o domínio, mediante 

transcrição da propriedade à margem dos imóveis reivindicados. Assim, 

em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, 

na pessoa do seu procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo Ou, caso prefira, deverá, 

em igual prazo, comprovar o domínio, juntando cópia da matricula com a 

averbação da propriedade em seu nome (art. 317 c/c art. 329, ambos do 

CPC). Ademais, consta no processo, aviso de que não foi arrecadada a 

guia de emolumentos iniciais, de modo que o autor, em igual prazo, deverá 

juntar o comprovante de pagamento das guias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 27de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005327-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005327-61.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos, etc. No id. 8743743 

requereu a exequente a remessa destes autos ao juízo falimentar, à vista 

do decreto de falência da empresa executada Compre Mais 

Supermercados Ltda. Pois bem, um dos principais efeitos da decretação 

da falência em relação aos credores do falido é a SUSPENSÃO das 

execuções individuais, à luz do disposto no art. 6º c/c o inciso V, do art. 

99, ambos da Lei n. 11.101/05, o que acarreta, por consequência, o dever 

de a parte habilitar seu crédito perante o juízo falimentar. Sobre o tema, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 302 de 320



descreve com maestria o doutrinador Manoel Justino Bezerra Filho, em 

seu livro “Lei de Recuperação Judicial de empresas e Falências 

Comentada”, 5ª ed., p. 67: “No que diz respeito às ações e execuções em 

face do devedor, essa determinação é, regra geral, decorrente do 

princípio da universalidade do juízo falimentar, presente no art. 76 da Lei. 

(...). No entanto, em princípio, qualquer ação contra a massa falida ficará 

suspensa e os credores deverão todos comparecer à falência ou a 

recuperação judicial, habilitando seus crédito, habilitação na qual será 

possível decidir aqueles aspectos que eventualmente seriam discutidos 

em tais ações ou execuções individuais, conforme se verifica da 

disposição do art. 99, V. (...)”. Na mesma linha de raciocino tem-se o 

seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EXECUÇÃO. 

SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS FIADORES 

IMPOSSIBILIDADE. SÓCIOS DA EMPRESA FALIDA. Em havendo a 

decretação da falência acarreta a suspensão das ações movidas contra o 

falido e os sócios solidários, à exceção das de natureza trabalhista e 

daquelas em que se pretende a sua condenação ao pagamento de quantia 

ilíquida. Tratando-se de execução movida contra a empresa falida e seus 

avalistas e fiadores, sócios da empresa e respectivos cônjuges, não há 

falar em prosseguimento da execução” (TJ-RS - AI: 70046266482 RS , 

Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Data de Julgamento: 29/02/2012, 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/03/2012). Assim, inviável o acolhimento da pretensão contida no id. 

8743743, uma vez que a decretação da falência não enseja o 

encaminhamento destes autos para o juízo falimentar, mas apenas a sua 

suspensão. Deste modo, suspendo o presente feito pelo prazo de 30 dias 

a fim de que a parte exequente providencie a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar. Decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FALCUNDES DE MORAES (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

MANOEL ROQUE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, 

(ID 11862999) e, em caso de concordância, venha a parte requerida 

efetuar o depósito do valor integral, nos termos da decisão de ID 8240833.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIA BATISTA SANTANA (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

RODRIGO PERES (TESTEMUNHA)

SANDRA REGINA MACHADO (TESTEMUNHA)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, 

(ID 11863029) e, em caso de concordância, venha a parte requerida 

efetuar o depósito do valor integral, nos termos da decisão de ID 8297162.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001706-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALENCAR MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DOURADO CASTANHEIRA OAB - MT7826/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a análise e finalização do processo administrativo de reconhecimento da 

estabilidade da servidora municipal. A liminar foi indeferida. Notificada, a 

autoridade apontada como coatora sustentou que inexiste causa de pedir, 

vez que não há inércia da administração municipal em processar e 

finalizar o processo de estabilidade, incorrendo na extinção do presente 

mandamus. O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. Nos 

termos da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerçam. Além disso, o mandado de segurança presta-se à 

correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito 

líquido e certo da impetrante. Ao analisar os documentos acostados aos 

autos pela Impetrante, verifico plausível a tutela pleiteada. Isso porque o 

reiterado o requerimento administrativo nº 383457 e 383458 em 

22/06/2016, cujo requerimento anterior foi formulado em 05/05/2015, e até 

a presente data não houve qualquer resposta da administração pública a 

respeito. Ora, o art. 5º inciso LXXVIII, da CF assegura a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Logo, entendo plausível o pleito 

da Impetrante no sentido de requerer a resposta da administração 

municipal ao seu pedido formulado há mais de 02 anos, pois não se admite 

a omissão da administração pública aos requerimentos formulados, de 

modo que deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno 

positivo ou negativo. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, 

para determinar à autoridade coatora que analise e dê prosseguimento ao 

processo administrativo nº 383457 e 383458, no prazo de até 30 (trinta) 

dias. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado 

de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. Em 

seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008707-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARILSON DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, procedo a intimação da parte Autora, para impugnar a 

contestação de ID 11198926, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

despacho a seguir transcrito: "(...) Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica(...)". 27 de fevereiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 
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GRANDE SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA CONCEICAO DO PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, procedo a intimação da parte Autora, para impugnar a 

contestação de ID 11940179, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

decisão a seguir transcrita: "(...) Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica.(...)". 27 de fevereiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008651-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que, 

nesta data, procedo a intimação da parte Autora para impugnar a 

contestação de ID 11244933, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

decisão a seguir transcrita: "(...) Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica.(...)". 27 de fevereiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte Autora para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID 11268343, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 27 de fevereiro de 2018 NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005486-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ARGENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando as partes, por seus Procuradores, para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001368-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Versam os 

autos sobre pedido de cobrança de diferenças remuneratórias no patamar 

de 11,98% (URV), com concessão em sede de tutela antecipada. Como 

cediço, o provimento antecipatório, sempre fundado em um juízo de 

aparência, porque de cognição superficial, em contraposição à tutela 

definitiva que se funda em certeza, consagra o princípio da efetividade, a 

partir da antecipação, como forma de evitar o perecimento do direito 

reclamado, preservando a possibilidade de concessão definitiva da 

pretensão formulada. A medida, contudo, é de caráter excepcional, 

apenas se justificando quando efetivamente presentes os requisitos 

previstos em lei, conforme o caso concreto, pressupondo, em toda e 

qualquer hipótese, a relevância da fundamentação e o perigo de dano. 

Além da presença de tais requisitos, deverá o pedido subsumir-se às 

restrições estabelecidas no art. 1º, da Lei 9.494/1997, que não permite a 

concessão do provimento antecipatório em face da Fazenda Pública, 

quando o objeto implicar em concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Vejamos: “Art. 1º 

Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992.” A Lei nº 12.016/2009 que revogou as Leis nº 1.533/1951, 

4.348/1964 e 5.021/1966, assim dispõe em seu artigo 7º: "Art. 7º, § 2º: 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. § 5º: As vedações relacionadas com a concessão de 

liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se 

referem os arts. 273 e 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil." Por outro lado, é válido mencionar o art. 2º-B da 

Lei nº 9.494/1997, assim dispõe: "Art. 2º-B. A sentença que tenha por 

objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado." Na espécie, o pedido de 

incorporação à próxima remuneração da parte autora de 11,98%, 

resultante da conversão em proventos e vencimentos em URV, em março 

de 1994, com os seus reflexos, implica, a toda obviedade, em aumento e 

consequente concessão de vantagem pecuniária, ambos proibidos de 

serem concedidos a título de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 

Neste sentido, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROMOÇÃO. MILITAR. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe 

argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a 

decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo 

regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "é vedada, 

nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, concessão 

de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, a 

antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, 

consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). 3. 
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Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1334257/PI, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, 

DJe 04/09/2013). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela. Deixo, entretanto, de designar audiência de tentativa de conciliação 

(art. 334, § 4º, II, NCPC). Cite-se a parte ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). 

Apresentada a defesa e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 337 do Código de Processo Civil, e/ou juntada de 

documentos, ouça-se a parte autora. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento 

desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 

203, §4º do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001284-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RAMALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS (AUTORIDADE COATORA)

Chefe da 5ª CIRETRAN VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Mirian Ramalho em face da autoridade apontada como coatora o 

Diretor da 5ª Ciretran do Detran/MT. Pretende a parte Impetrante o 

licenciamento do veículo sem o pagamento das multas. Pois bem. Como se 

sabe, para a concessão é necessário a presença de dois requisitos, 

consistentes no fumus boni juris e no periculum in mora, definidos pelo 

eminente Hely Lopes Meirelles como 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”. No caso dos autos, verifica-se a ilegalidade na negativa do 

licenciamento do veículo uma vez que não é possível condicionar o 

pagamento da multa ao licenciamento do veículo sob pena de impor 

restrição ao direito de propriedade além do permitido, o que, notadamente, 

significa violação ao princípio da legalidade. Com relação ao periculum in 

mora, resta induvidoso que a demora no licenciamento importará sério e 

gravoso dano a parte Impetrante porquanto não poderá sequer circular 

com o veículo, finalidade precípua do mesmo. A propósito, a Fazenda 

Pública possui os mecanismos próprios para a cobrança da multa não 

podendo restringi-la a ponto de não permitir o licenciamento do veículo 

pendente de débitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso 

III, da Lei nº 12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, defiro a 

liminar para o licenciamento do veículo FORD/FIESTA HA, Placa NTY8373, 

renavam 00997986522, independentemente do recolhimento das multas 

porventura existentes, sob pena de imposição de medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Expeça-se ofício ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo ingresse 

no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009). Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como 

fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério 

Público para sua manifestação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 

Com ou sem parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

decisão (art. 12). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria parte Impetrante, juntando aos autos cópia do 

protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008854-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial. Trata-se de ação declaratória de 

prescrição de dívida referente obrigação tributária com pedido de liminar 

ajuizada por Corujo e Cia Ltda em face de Município de Várzea Grande. 

Pretende a parte Autora que seja deferida a liminar para determinar a 

transferência dos imóveis por contrato de compra e venda. Este é o breve 

relato, passa-se a decidir. Nos termos do artigo 294, do Novo Código de 

Processo Civil, a tutela provisória, seja cautelar ou antecipada, pode 

fundamentar-se em urgência, sendo cabível sua concessão tanto em 

caráter antecedente quanto incidental, nos termos do parágrafo único, do 

referido comando normativo. A tutela provisória expressa, na atual 

sistemática processual, um conjunto de tutelas diferenciadas que 

englobam tanto medidas de natureza satisfativa quanto cautelar, podendo 

ser postulada em processos de conhecimento e de execução. Trata-se de 

tutela diferenciada, sem cognição exauriente, fundada em 

verossimilhança, de natureza provisória, com o escopo de afastar o 

perigo a que está sujeita a tutela jurisdicional definitiva. A tutela provisória 

antecipada satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão formulada pela 

parte Autora, concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que 

ela visou obter com o ajuizamento da ação. Demais disso, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A tutela de 

urgência, seja antecipada ou cautelar, reclama a observância de 

determinados requisitos, a saber: a) requerimento da parte; b) elementos 

de convicção que evidenciem a probabilidade do direito; e c) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda sim, imprescindível 

que os efeitos da tutela de urgência antecipada não sejam irreversíveis. 

Tais requisitos são cumulativos, o que significa que, na ausência de um 

deles, deve ser indeferido o pedido. No caso em testilha, apesar do todo 

ponderado pela parte Autora, os documentos juntados com a inicial não 

são suficientes para amparar, em termos fáticos, a sua pretensão. De 

notar que a questão posta é complexa e demandará acurada análise, à luz 

do contraditório e, por certo, de dilação probatória. Diante disso, deixo de 

conceder a tutela de urgência. Ante o exposto, em juízo de estrita 

delibação e com fundamento no artigo 300, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, 

“caput” c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (NCPC, art.139, V). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009493-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL & FRANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte 
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exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos a certidão da dívida ativa mencionada na peça primeira como 

"em anexo". Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA SILVA (AUTOR)

LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA (AUTOR)

MARILZA FATIMA DE QUEIROZ (AUTOR)

MARIA TENORIO DOS SANTOS (AUTOR)

BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme 

estabelece o art. 320, do Código de Processo Civil, tais como procuração 

em nome das autoras, comprovante de endereço em nome das 

requerentes Benedita Rita de Araújo Oliveira, Luiza Aparecida Leite da 

Silva, Maria Terezinha Silva e Marilza Fátima de Queiroz, declaração de 

hipossuficiência em nome de Maria Tenório dos Santos, Benedita Rita de 

Araújo Oliveira, Luiza Aparecida Leite da Silva, Maria Terezinha Silva, bem 

como para se manifestar sobre o interesse ou não na realização da 

audiência de conciliação e para juntar novamente os documentos de 

páginas 55, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, uma vez que estão 

ilegíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ONORIO DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 18 de abril de 2018, às 

14h15min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA OAB - MT8667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINO ANTONIO PEREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003921-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES DE ALBUQUERQUE GOMES NETA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003921-68.2017.8.11.0002 IMPETRANTE: EDUVIRGES DE 

ALBUQUERQUE GOMES NETA IMPETRADO: SECRETARIO 

ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. EDUVIRGES DE 

ALBUQUERQUE GOMES NETA, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal emanado do 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, também qualificado nos autos, objetivando que a autoridade 

coatora efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da 

Classe A, Nível 01, para a Classe C, Nível 02 e proceda à análise do 

Requerimento Administrativo. Alega que em 01/05/2012 tomou posse 

efetivamente, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para 

exercer o cargo de Técnica Administrativa Educacional, estando lotada na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Assenta que em 

13/10/2013, ao preencher todos os requisitos legais de progressão de 

carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao 

nível/classe C-02, uma vez que cumpriu três anos de efetivo exercício em 

seu cargo, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 3.797/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014. Aduz que decorrido mais de três anos, mais 

uma vez a administração se manteve inerte, fazendo-a protocolizar mais 

Requerimentos Administrativos, porém, sem nenhum sucesso até a 

presente data. Pugna pela concessão de medida liminar e seja concedida 

a segurança, ratificando a liminar, para que a autoridade coatora efetue a 

progressão funcional/enquadramento da Impetrante para a Classe C, Nível 

02, bem como à análise dos Requerimentos Administrativos. Instruiu a 

inicial com os documentos. O Impetrado apresentou informações, 

consoante o ID n.º 9184843. É o sucinto relato. Fundamento. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Inicialmente, cabe esclarecer que ao caso em tela, 

cabe aplicar o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea 

Grande/MT, que são regidos pela Lei Complementar n.º 3.979/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014, que estabeleceram os conceitos e 

requisitos legais para promoção e progressão dos servidores municipais. 

Salienta-se o artigo 20 da Lei Complementar Municipal 3.797/2012, que a 

promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º – § 3º - § 4º - 

Decorrido o prazo previsto no § 1º, e não havendo processo de avaliação, 

a promoção dar-se-á automaticamente. O parágrafo único do art. 19 da LC 

n.º 4.007/2014 dispõe: “As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E”. A Impetrante se enquadra na 

Classe C, Nível 02, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, 

portanto, deverá ser reenquadrada. Insta ressaltar que a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos mediados e 

presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de 

direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do 

PCCS. O último acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande e o SINTEP/VG, submetido à homologação do Núcleo Permanente 
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de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (Protocolo n.º 0081184-39.2016.811.0000, foi assinado 

em 14/07/2016 e dentre as pautas de negociação previstas , o 

reenquadramento foi tratado e previa o prazo de 120 dias. Porém, o prazo 

exauriu-se no dia 11/11/2016, sem nenhuma concretização do acordo 

firmado. A Lei Complementar n.º 4.093/2015, em seu artigo 3º dispôs que 

as referidas reivindicações seriam gradativamente atendidas após 

instituição de grupo paritário a ser composto por técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e área econômica do 

Executivo Municipal, juntamente com representantes do SINTEP, instituída 

pela Portaria nº 50/2015/GAB/SMEOEL/VG. A Administração se governa 

pelo princípio da legalidade, consoante preleciona Celso Antonio Bandeira 

de Melo (Curso de direito administrativo, p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São 

Paulo, 1994), verbis: “O princípio da legalidade no Brasil significa que a 

Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao contrário 

dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, 

administrar é prover os interesses públicos, assim caracterizados em lei, 

fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 

particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção 

ao que já se contém abstratamente nas leis”. Tal conduta omissiva e ilegal 

da autoridade coatora constitui violação ao princípio da legalidade e vem 

sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR 

DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL 

PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para a 

elevação de nível profissional da educação, mediante apresentação de 

diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante 

da inércia da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência á Lei 

Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional”. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração do mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28/06/2011). De outro viés, a demora na análise do 

Requerimento Administrativo por parte do Impetrado, configura ato ilícito 

omissivo, visto que viola ao direito à duração razoável do processo, 

consubstanciados no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e princípio da eficiência. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado por EDUVIRGES DE ALBUQUERQUE 

GOMES NETA em desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão 

somente, para que o Impetrado proceda ao reenquadramento da 

Impetrante na Classe “C”, Nível “2”, com amparo na Lei Complementar 

Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de 

Processo Civil. No tocante ao pedido dos efeitos financeiros retroativos, 

deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de 

segurança não é a via eleita para tal finalidade. Deixo de condenar o 

impetrado 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006290-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006290-35.2017.8.11.0002 IMPETRANTE: FLAVIA LUCIA 

FIGUEIREDO E SILVA IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA 

GRANDE, SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE Vistos, 

etc. FLÁVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal 

emanado da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT e o 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, também qualificados nos autos, objetivando que a autoridade 

coatora efetue a progressão funcional/enquadramento da Impetrante da 

Classe A, Nível 01, para a Classe B, Nível 03 e proceda à análise do 

Requerimento Administrativo. Alega que em 27/04/2012 tomou posse 

efetivamente, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para 

exercer o cargo de Diretora, estando lotada na Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer. Assenta que em 03/06/2016, ao preencher todos 

os requisitos legais de progressão de carreira, ingressou com 

Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe A-01 para B-03, 

uma vez que cumpriu três anos de efetivo exercício em seu cargo, 

conforme estabelece a Lei Complementar n.º 3.797/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014. Aduz que decorrido mais de três anos, mais 

uma vez a administração se manteve inerte, fazendo-a protocolizar mais 

um Requerimento Administrativo, porém, sem nenhum sucesso até a 

presente data. Pugna pela concessão de medida liminar e seja concedida 

a segurança, ratificando a liminar, para que a autoridade coatora efetue a 

progressão funcional/enquadramento da Impetrante para a Classe “B”, 

Nível “03”, bem como à análise dos Requerimentos Administrativos. Instruiu 

a inicial com os documentos. O Impetrado apresentou informações, 

consoante o ID n.º 10166376. É o sucinto relato. Fundamento. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Inicialmente, cabe esclarecer que ao caso em tela, 

cabe aplicar o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea 

Grande/MT, que são regidos pela Lei Complementar n.º 3.979/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014, que estabeleceram os conceitos e 

requisitos legais para promoção e progressão dos servidores municipais. 

Salienta-se o artigo 20 da Lei Complementar Municipal 3.797/2012, que a 

promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º – § 3º - § 4º - 

Decorrido o prazo previsto no § 1º, e não havendo processo de avaliação, 

a promoção dar-se-á automaticamente. O parágrafo único do art. 19 da LC 

n.º 4.007/2014 dispõe: “As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E”. A Impetrante se enquadra na 

Classe B, Nível 03, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, 

portanto, deverá ser reenquadrada. Insta ressaltar que a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos mediados e 

presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de 

direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do 

PCCS. O último acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande e o SINTEP/VG, submetido à homologação do Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça 
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de Mato Grosso (Protocolo n.º 0081184-39.2016.811.0000, foi assinado 

em 14/07/2016 e dentre as pautas de negociação previstas, o 

reenquadramento foi tratado e previa o prazo de 120 dias. Porém, o prazo 

exauriu-se no dia 11/11/2016, sem nenhuma concretização do acordo 

firmado. A Lei Complementar n.º 4.093/2015, em seu artigo 3º dispôs que 

as referidas reivindicações seriam gradativamente atendidas após 

instituição de grupo paritário a ser composto por técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e área econômica do 

Executivo Municipal, juntamente com representantes do SINTEP, instituída 

pela Portaria nº 50/2015/GAB/SMEOEL/VG. A Administração se governa 

pelo princípio da legalidade, consoante preleciona Celso Antonio Bandeira 

de Melo (Curso de direito administrativo, p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São 

Paulo, 1994), verbis: “O princípio da legalidade no Brasil significa que a 

Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao contrário 

dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, 

administrar é prover os interesses públicos, assim caracterizados em lei, 

fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 

particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção 

ao que já se contém abstratamente nas leis”. Tal conduta omissiva e ilegal 

da autoridade coatora constitui violação ao princípio da legalidade e vem 

sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR 

DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL 

PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para a 

elevação de nível profissional da educação, mediante apresentação de 

diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante 

da inércia da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência á Lei 

Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional”. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração do mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28/06/2011). De outro viés, a demora na análise do 

Requerimento Administrativo por parte do Impetrado, configura ato ilícito 

omissivo, visto que viola ao direito à duração razoável do processo, 

consubstanciados no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e princípio da eficiência. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado por FLÁVIA LUCIA FIGUEIREDO E 

SILVA em desfavor da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT 

e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, para que o 

Impetrado proceda ao reenquadramento da Impetrante na Classe “B”, Nível 

“3”, com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 

e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. No tocante ao 

pedido dos efeitos financeiros retroativos, deverá a impetrante pleitear 

pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita 

para tal finalidade. Deixo de condenar o impetrado 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005660-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1005660-76.2017.8.11.0002 AUTOR: GERALDO JOAO DA COSTA RÉU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Por determinação 

do E. Tribunal de Justiça e para facilitar o manuseio, apensem-se estes 

autos ao processo físico de nº 19255-09.2010.811.0002 - Código 259938. 

Após, arquivem-se com as baixas e procedimentos legais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001281-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO HANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001281-58.2018.8.11.0002 AUTOR: LEONILDO HANSEN RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Como se sabe, 

tratando-se de ação que figure como parte entidade autárquica federal, a 

regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal do lugar onde está a 

respectiva sede ou sucursal, conforme o comando previsto no art. 109, I, 

da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, letras “a” e “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em caráter 

excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei conferiu ao 

segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de ajuizar ação no 

foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça Estadual se a 

comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, parágrafo 3º, da 

CF). O instituto da competência delegada, consubstanciado no art. 109, 

parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está fortemente amparado pelo 

princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da 

CF), à medida em que reduz obstáculos ao pleno exercício do direito de 

ação e amplia o acesso do cidadão na busca da tutela estatal, aliado ao 

princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXVII, da CF), como 

instrumento vetor de efetividade da prestação jurisdicional. Em que pese a 

aplicação da norma constitucional em comento ao presente feito, entendo 

que o município de Comarca de Várzea Grande é limítrofe ao município de 

Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da Justiça Federal, de acordo 

com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do TRF da 1ª Região, 

reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010; 421, de 

10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se que a sede da 

Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange também o município 

de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da justiça comum do 

Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são consideradas 

contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está em conturbação 

com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo rio Cuiabá, onde 

possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de ligam ambas as 

cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio Motta, ponte 

Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a ponte Júlio 

Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande e a Capital 

Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o principal aeroporto 

do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto Internacional de Cuiabá 

(Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, mas sim em Várzea 

Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do centro da Capital, além 

do transporte intermunicipal de passageiros que liga ambas as cidades. Se 

isso não bastasse, esclareço que por inúmeras vezes fora constatado em 

audiência de instrução, que a parte autora busca a prestação jurisdicional 
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na comarca de Várzea Grande, depois de não obter êxito na ação judicial 

proposta perante o foro da Justiça Federal, sem contar as situações de 

desistência da ação pela parte autora, vez que já fora implantado o 

benefício em cumprimento de ordem judicial proferida pelo Juízo Federal, 

gerando, dessa forma, o pedido de duplicidade do benefício previdenciário 

e onerando, desnecessariamente, os cofres públicos do Estado de Mato 

Grosso com a movimentação de toda a máquina judiciária. Nesse contexto, 

a delegação de competência sempre que a comarca não seja sede da 

Vara do Juízo Federal, “data máxima vênia”, não se aplica ao presente 

caso, tendo em vista a existência de Vara da Justiça Federal da Comarca 

da Capital que é limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, 

portanto, das demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e 

distante da Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, 

acobertada pela norma constitucional da competência delegada. Assim é 

que, inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e 

Várzea Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de 

ação do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve 

tramitar perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. 

Diante do exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal 

e, em prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo 

Código de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MANZATO OAB - PR15748 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO BOSIO OAB - PR29604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OKCANA YURI BUENO RODRIGUES OAB - PR48012 (ADVOGADO)

SONIA REGINA VIEIRA KHOURY OAB - PR15539 (ADVOGADO)

GISELE RODRIGUES VENERI OAB - PR47828 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCELLO ALEXANDRE RODRIGUES BALASSA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher valor referente à 

diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado com acesso ao 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de pagamento da 

guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que estes autos 

permanecerão aguardando a comprovação do depósito para devido 

cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004105-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE DE CASSIA MARTINS TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE - MT, 27 de fevereiro de 2018 Nos termos da legislação 

vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher 

valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado 

com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de 

pagamento da guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que 

estes autos permanecerão aguardando a comprovação do depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Processo: 

1004105-24.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.939,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE 

AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Parte Ré: 

REQUERIDO: FRANCIANE DE CASSIA MARTINS TAVARES OBSERVAÇÃO: 

O processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. IZABELA GOMES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004260-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher valor referente à 

diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado com acesso ao 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de pagamento da 

guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que estes autos 

permanecerão aguardando a comprovação do depósito para devido 

cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004275-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Requerente, para no prazo legal, recolher valor referente à 

diligência do Senhor Oficial de Justiça no a ser realizado com acesso ao 

link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, com emissão de pagamento da 

guia de depósito para comprovação nos autos. Informo que estes autos 

permanecerão aguardando a comprovação do depósito para devido 

cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002224-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRE RODRIGO KLEN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora pugnou pela extinção da ação ID n.º 9926020. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente defiro a assistência judiciária gratuita e deixo de condenar 

as custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as cautelas 

legais. Custas “ex lege”. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008583-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 27 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: 1008583-75.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.459,28 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - MT0009870A 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)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008138-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER TEREZINHA DE ASSUNCAO DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002827-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO ARRUDA ZARK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002827-85.2017.8.11.0002 IMPETRANTE: LENILDO ARRUDA 

ZARK IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE 

Vistos, etc. LENILDO ARRUDA ZARK, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal emanado 

do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, também qualificado nos autos, objetivando reconhecer o seu 

direito quanto ao reenquadramento na Classe A, Nível 6. Alega que em 

30/04/2002 tomou posse efetivamente, mediante aprovação em Concurso 

Público Municipal, para exercer o cargo de Agente Administrativo, estando 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Assenta que 

em 14/12/2010, ao preencher todos os requisitos legais de progressão de 

carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao 

nível/classe A-04 para A-06, uma vez que cumpriu três anos de efetivo 

exercício em seu cargo, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 

3.797/2012 e Lei Complementar n.º 4.007/2014 em seus artigos 21 e 24, III, 

“B”, como requisitos exigidos para provimento do cargo. Pugna pela 

concessão de medida liminar e seja concedida a segurança, ratificando a 

liminar, para que a autoridade coatora efetue a progressão 

funcional/enquadramento da Impetrante da Classe A, Nível 04, para a 

Classe A, Nível 06, bem como à análise do Requerimento Administrativo. 

Instruiu a inicial com os documentos. O Impetrado não apresentou 

informações, consoante informação da certidão no ID n.º 10406129. É o 

sucinto relato. Fundamento. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. 

Inicialmente, cabe esclarecer que ao caso em tela, cabe aplicar o Estatuto 

e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande/MT, que são regidos 

pela Lei Complementar n.º 3.979/2012 e Lei Complementar n.º 4.007/2014, 

que estabeleceram os conceitos e requisitos legais para promoção e 

progressão dos servidores municipais. Salienta-se o artigo 20 da Lei 

Complementar Municipal 3.797/2012, que a promoção decorrerá de 

avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º – § 3º - § 4º - Decorrido o prazo previsto 

no § 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente. O parágrafo único do art. 19 da LC n.º 4.007/2014 

dispõe: “As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E”. A Impetrante se enquadra na 

Classe A, Nível 6, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, 

portanto, deverá ser reenquadrada na Classe A, Nível 6. Insta ressaltar 

que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos 

mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

se comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de 

direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do 

PCCS e a Administração se governa pelo princípio da legalidade, 

consoante preleciona Celso Antonio Bandeira de Melo (Curso de direito 

administrativo, p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São Paulo, 1994), verbis: “O 

princípio da legalidade no Brasil significa que a Administração nada pode 

fazer senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais 

podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o 

que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover os 

interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados 

segundo suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa 

consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação 

escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se 

contém abstratamente nas leis”. Tal conduta omissiva e ilegal da 

autoridade coatora constitui violação ao princípio da legalidade e vem 

sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR 

DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL 

PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para a 

elevação de nível profissional da educação, mediante apresentação de 

diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante 

da inércia da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência á Lei 

Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional”. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração do mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28/06/2011). De outro viés, a demora na análise do 

Requerimento Administrativo por parte do Impetrado, configura ato ilícito 

omissivo, visto que viola ao direito à duração razoável do processo, 

consubstanciados no art. 5º , LXXVIII, da CF/88 e princípio da eficiência. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado por LENILDO ARRUDA ZARK em 

desfavor do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de conceder a segurança, tão somente, no 
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sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da 

Impetrante na Classe “A”, nível “6”, com amparo na Lei Complementar 

Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de 

Processo Civil. No tocante ao pedido de cobrança, deverá a impetrante 

pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a 

via eleita para tal finalidade. Deixo de condenar o impetrado 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006682-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006682-72.2017.8.11.0002 IMPETRANTE: GEIZIANE GALIANO 

OLIVEIRA IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. 

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal emanado 

da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT e o SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, também 

qualificados nos autos, objetivando que a autoridade coatora efetue a 

progressão funcional/enquadramento da Impetrante da Classe A, Nível 01, 

para a Classe B, Nível 02 e proceda à análise do Requerimento 

Administrativo. Alega que em 23/04/2012 tomou posse efetivamente, 

mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para exercer o cargo 

de Técnico de Desenvolvimento Educacional, estando lotada na Secretaria 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Assenta que em 25/01/2016, ao 

preencher todos os requisitos legais de progressão de carreira, ingressou 

com Requerimento Administrativo para elevar ao nível/classe A-01 para 

B-02, uma vez que cumpriu três anos de efetivo exercício em seu cargo, 

conforme estabelece a Lei Complementar n.º 3.797/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014. Aduz que decorrido mais de três anos, mais 

uma vez a administração se manteve inerte, fazendo-a protocolizar mais 

um Requerimento Administrativo, porém, sem nenhum sucesso até a 

presente data. Pugna pela concessão de medida liminar e seja concedida 

a segurança, ratificando a liminar, para que a autoridade coatora efetue a 

progressão funcional/enquadramento da Impetrante para a Classe “B”, 

Nível “02”, bem como à análise do Requerimento Administrativo. Instruiu a 

inicial com os documentos. O Impetrado apresentou informações, 

consoante o ID n.º 10142284. É o sucinto relato. Fundamento. Decido. 

Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Inicialmente, cabe esclarecer que ao caso em tela, 

cabe aplicar o Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea 

Grande/MT, que são regidos pela Lei Complementar n.º 3.979/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014, que estabeleceram os conceitos e 

requisitos legais para promoção e progressão dos servidores municipais. 

Salienta-se o artigo 20 da Lei Complementar Municipal 3.797/2012, que a 

promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º – § 3º - § 4º - 

Decorrido o prazo previsto no § 1º, e não havendo processo de avaliação, 

a promoção dar-se-á automaticamente. O parágrafo único do art. 19 da LC 

n.º 4.007/2014 dispõe: “As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E”. A Impetrante se enquadra na 

Classe B, Nível 02, o que significa dizer que cumpriu os requisitos e, 

portanto, deverá ser reenquadrada. Insta ressaltar que a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande efetuou diversos acordos mediados e 

presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se 

comprometendo a atender as reivindicações atinentes às questões de 

direto dos profissionais da educação, como reenquadramento, revisão do 

PCCS. O último acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande e o SINTEP/VG, submetido à homologação do Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (Protocolo n.º 0081184-39.2016.811.0000, foi assinado 

em 14/07/2016 e dentre as pautas de negociação previstas, o 

reenquadramento foi tratado e previa o prazo de 120 dias. Porém, o prazo 

exauriu-se no dia 11/11/2016, sem nenhuma concretização do acordo 

firmado. A Lei Complementar n.º 4.093/2015, em seu artigo 3º dispôs que 

as referidas reivindicações seriam gradativamente atendidas após 

instituição de grupo paritário a ser composto por técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e área econômica do 

Executivo Municipal, juntamente com representantes do SINTEP, instituída 

pela Portaria nº 50/2015/GAB/SMEOEL/VG. A Administração se governa 

pelo princípio da legalidade, consoante preleciona Celso Antonio Bandeira 

de Melo (Curso de direito administrativo, p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São 

Paulo, 1994), verbis: “O princípio da legalidade no Brasil significa que a 

Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao contrário 

dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, 

administrar é prover os interesses públicos, assim caracterizados em lei, 

fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 

particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção 

ao que já se contém abstratamente nas leis”. Tal conduta omissiva e ilegal 

da autoridade coatora constitui violação ao princípio da legalidade e vem 

sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR 

DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL 

PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para a 

elevação de nível profissional da educação, mediante apresentação de 

diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante 

da inércia da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência á Lei 

Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional”. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração do mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28/06/2011). De outro viés, a demora na análise do 

Requerimento Administrativo por parte do Impetrado, configura ato ilícito 

omissivo, visto que viola ao direito à duração razoável do processo, 

consubstanciados no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e princípio da eficiência. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado por em desfavor da PREFEITA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT e o SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, a fim de 

conceder a segurança, tão somente, para que o Impetrado proceda ao 
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reenquadramento da Impetrante na Classe “B”, Nível “2”, com amparo na 

Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Novel Código de Processo Civil. No tocante ao pedido dos efeitos 

financeiros retroativos, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma 

vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade. 

Deixo de condenar o impetrado 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002306-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DONIZETE MAURICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002306-77.2016.8.11.0002 REQUERENTE: GILBERTO 

DONIZETE MAURICIO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Defiro o 

pedido de reconsideração, uma vez que compete à Justiça Estadual, e não 

à Justiça Federal, processar e julgar conflitos decorrentes de acidente de 

trabalho, ainda que promovidos contra a União, suas autarquias, 

empresas públicas ou sociedades de economia mista (Súmulas 15 do STJ 

e 501 do STF). CITE-SE a Autarquia/Requerida, para responder a presente 

ação, com as observâncias e advertências legais. Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, na forma e para 

os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo 

Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vistas à parte autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009333-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1009333-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS FERNANDO 

BOTELHO FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004859-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA GOIS DE LIMA (REQUERENTE)

CICERO TIMOTEO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

CARINA CALLIONI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005172-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1005172-24.2017.8.11.0002 AUTOR: LUCIANO RAMOS DA SILVA 

NASCIMENTO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 
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norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006812-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ODILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1006812-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARGARIDA ODILZA DA 

SILVA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007507-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SOUZA GOMES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1007507-16.2017.8.11.0002 AUTOR: KEILA SOUZA GOMES QUEIROZ 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Como se 

sabe, tratando-se de ação que figure como parte entidade autárquica 

federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em Vara Federal do lugar 

onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o comando previsto 

no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, “caput” e 53, letras 

“a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que em 

caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à Justiça, a lei 

conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a faculdade de 

ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da Justiça 

Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 109, 

parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 
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que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008484-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1008484-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GONCALINA SANTANA DE 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como 

parte entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada 

em Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, 

conforme o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos 

arts. 45, “caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Ocorre, porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o 

acesso à Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o 

INSS, a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no 

âmbito da Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo 

Federal (art. 109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência 

delegada, consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição 

Cidadã, está fortemente amparado pelo princípio fundamental da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que 

reduz obstáculos ao pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso 

do cidadão na busca da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade 

processual (art. 5º, LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade 

da prestação jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma 

constitucional em comento ao presente feito, entendo que o município de 

Comarca de Várzea Grande é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da 

Circunscrição Judiciária da Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 

600-17, de 28/06/2005, do TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias 

PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 

28/06/2013, o que denota-se que a sede da Circunscrição da Justiça 

Federal de Cuiabá abrange também o município de Várzea Grande, sem 

contar que, no âmbito da justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá 

e Várzea Grande são consideradas contiguas. Além disso, a comarca de 

Várzea Grande está em conturbação com a comarca da Capital, da qual 

se separa apenas pelo rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 

04 (quatro) pontes de ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário 

Andreazza, ponte Sérgio Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais 

conhecida como Ponte Nova e a ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, 

a corroborar que Várzea Grande e a Capital Cuiabá constituem uma 

sequência só, sendo fato que o principal aeroporto do Estado de Mato 

Grosso denominado Aeroporto Internacional de Cuiabá (Marechal 

Rondon), não está situado em Cuiabá, mas sim em Várzea Grande, 

distante cerca de 8 (oito) quilômetros do centro da Capital, além do 

transporte intermunicipal de passageiros que liga ambas as cidades. Se 

isso não bastasse, esclareço que por inúmeras vezes fora constatado em 

audiência de instrução, que a parte autora busca a prestação jurisdicional 

na comarca de Várzea Grande, depois de não obter êxito na ação judicial 

proposta perante o foro da Justiça Federal, sem contar as situações de 

desistência da ação pela parte autora, vez que já fora implantado o 

benefício em cumprimento de ordem judicial proferida pelo Juízo Federal, 

gerando, dessa forma, o pedido de duplicidade do benefício previdenciário 

e onerando, desnecessariamente, os cofres públicos do Estado de Mato 

Grosso com a movimentação de toda a máquina judiciária. Nesse contexto, 

a delegação de competência sempre que a comarca não seja sede da 

Vara do Juízo Federal, “data máxima vênia”, não se aplica ao presente 

caso, tendo em vista a existência de Vara da Justiça Federal da Comarca 

da Capital que é limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, 

portanto, das demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e 

distante da Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, 

acobertada pela norma constitucional da competência delegada. Assim é 

que, inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e 

Várzea Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de 

ação do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve 

tramitar perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. 

Diante do exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal 

e, em prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo 

Código de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000724-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000724-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: TAMILA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como 

parte entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada 

em Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, 

conforme o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos 

arts. 45, “caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Ocorre, porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o 

acesso à Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o 

INSS, a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no 

âmbito da Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo 

Federal (art. 109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência 

delegada, consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição 

Cidadã, está fortemente amparado pelo princípio fundamental da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que 

reduz obstáculos ao pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso 

do cidadão na busca da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade 

processual (art. 5º, LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade 

da prestação jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma 

constitucional em comento ao presente feito, entendo que o município de 

Comarca de Várzea Grande é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da 

Circunscrição Judiciária da Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 

600-17, de 28/06/2005, do TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias 

PRESI/CENAG 433, de 10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 

28/06/2013, o que denota-se que a sede da Circunscrição da Justiça 

Federal de Cuiabá abrange também o município de Várzea Grande, sem 

contar que, no âmbito da justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá 

e Várzea Grande são consideradas contiguas. Além disso, a comarca de 

Várzea Grande está em conturbação com a comarca da Capital, da qual 

se separa apenas pelo rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 

04 (quatro) pontes de ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário 

Andreazza, ponte Sérgio Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais 

conhecida como Ponte Nova e a ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, 
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a corroborar que Várzea Grande e a Capital Cuiabá constituem uma 

sequência só, sendo fato que o principal aeroporto do Estado de Mato 

Grosso denominado Aeroporto Internacional de Cuiabá (Marechal 

Rondon), não está situado em Cuiabá, mas sim em Várzea Grande, 

distante cerca de 8 (oito) quilômetros do centro da Capital, além do 

transporte intermunicipal de passageiros que liga ambas as cidades. Se 

isso não bastasse, esclareço que por inúmeras vezes fora constatado em 

audiência de instrução, que a parte autora busca a prestação jurisdicional 

na comarca de Várzea Grande, depois de não obter êxito na ação judicial 

proposta perante o foro da Justiça Federal, sem contar as situações de 

desistência da ação pela parte autora, vez que já fora implantado o 

benefício em cumprimento de ordem judicial proferida pelo Juízo Federal, 

gerando, dessa forma, o pedido de duplicidade do benefício previdenciário 

e onerando, desnecessariamente, os cofres públicos do Estado de Mato 

Grosso com a movimentação de toda a máquina judiciária. Nesse contexto, 

a delegação de competência sempre que a comarca não seja sede da 

Vara do Juízo Federal, “data máxima vênia”, não se aplica ao presente 

caso, tendo em vista a existência de Vara da Justiça Federal da Comarca 

da Capital que é limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, 

portanto, das demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e 

distante da Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, 

acobertada pela norma constitucional da competência delegada. Assim é 

que, inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e 

Várzea Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de 

ação do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve 

tramitar perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. 

Diante do exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal 

e, em prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo 

Código de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001318-22.2017.8.11.0002 AUTOR: APPARECIDA DE 

LOURDES ARAUJO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003187-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLARINDO PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003187-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO CLARINDO 

PONCE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1006708-70.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA RODRIGUES 

GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008626-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008626-12.2017.8.11.0002 AUTOR: CRISTIANE REGINA DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, etc. Tendo em vista a informação do óbito da Sra. 

Cristiane Regina da Silva pelo seu representante e o pedido de extinção do 

feito pela perda do objeto jurídico, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Novel Código de Processo Civil. 

Arquivem-se com as baixas de estilo e procedimentos legais. Custas "ex 

lege". P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005736-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005736-03.2017.8.11.0002 REQUERENTE: EURICO DE BRITO 

CORREA DA ROCHA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Almeja a requerente a concessão de tutela 

de urgência a fim de ser reenquadrada, bem como de receber o valor 

corresponde no seu salário/provento do referido enquadramento. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

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

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002154-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

GEBISON EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002154-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

DA SILVA, GEBISON EDUARDO DA SILVA, JOSE CARLOS ALVES 

BRAGA, LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA, RONALDO ROSA COSTA 

DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004576-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1004576-74.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA BERNARDES DE 

FRANCA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LEITE FERREIRA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006056-53.2017.8.11.0002

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:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007492-47.2017.8.11.0002

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:

CONVENTUDO - LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

KELLY CRISTINA TEIXEIRA (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: 1000087-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

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:

TERCIO LEITE RIBEIRO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS Certifico que em cumprimento ao 
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disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR GUEDI DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA PIRES (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. S. DE JESUS - EMBALAGENS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PRUDENTE (EXECUTADO)

ZENY SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

CLÁUDIO PRUDENTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007488-10.2017.8.11.0002

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:

REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA (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: 1008533-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON NORBERTO DE BARROS (EXECUTADO)

ELTON NORBERTO DE BARROS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACEK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

AMAURI RICARDO (EXECUTADO)

CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007173-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (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: 1007738-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004072-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DONIZETTE FERREIRA (EXECUTADO)

E. D. FERREIRA EIRELI - EPP (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: 1005017-55.2016.8.11.0002

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:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (EXECUTADO)

SERGIO LUIS KISS (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: 1007331-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES 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: 1007331-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005803-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VILMAR FERREIRA COSTA OAB - MT19768-O (ADVOGADO)

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005803-02.2016.8.11.0002 REQUERENTE: EIZA MARIA DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais e Antecipação de Tutela, promovida por ELZA MARIA DE OLIVEIRA 

E SILVA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. Aduz, a requerente, que é funcionária pública aposentada e 

que firmou com o requerido três empréstimos consignados, na modalidade 

cartão de crédito, sendo em fevereiro de 2013, no valor de R$ 3.333,00 

(três mil trezentos e trinta e três reais), em 12/03/2013 no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) e em 02/09/2013 no valor de R$ 1.827,00 (mil 

oitocentos e vinte e sete reais). 3. Assim, em fevereiro de 2013 começou 

a ser descontado em seu salário o valor de R$ 196,91 (cento e noventa e 

seis reais), que a requerente creu ser o pagamento das parcelas do 

empréstimo consignado. 4. Todavia, alega que fora surpreendida com o 

recebimento de uma fatura do cartão de crédito com um saldo devedor. 5. 

Dessa forma, aduz que em junho de 2016 começou a questionar os 

valores consignados em seu holerite, visto que as parcelas ainda estavam 

sendo descontadas, sendo que solicitou empréstimo com reposição em 

apenas 36 (trinta e seis) meses, ocasião em que, fora informada pela 

requerida que a operação fora liberada com “saque” no cartão de crédito 

e que ficara sem entender, uma vez que nunca tivera a posse do cartão. 

6. Por conta disso, abriu um procedimento administrativo no PROCON, para 

solicitar cópias dos contratos e extratos das faturas do cartão de crédito, 

momento em que, a instituição financeira teria apresentado um Termo de 

Adesão sem relação com a operação, apócrifa e omitindo informações 

básicas do negócio firmado. 7. Assim sendo, pugna pela tutela de 

urgência antecipada para a suspensão do desconto em folha a titulo 

cartão credito consignado e abstenção de inserir nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao credito. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de Tutela, 
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promovida por ELZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, em face de BANCO 

BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório 

acima. 10. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é 

necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 11. 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. 12. 

No caso dos autos, verifico que estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado. 13. Explico. Após análise 

dos documentos colacionados aos autos, verifica-se no contrato de 

adesão AA1164037187, que o contrato possui vários campos incompletos 

ou zerados, não havendo discriminação da quantidade de parcelas, data 

do primeiro vencimento, data do último vencimento, nem, tampouco, o valor 

da parcela que o consumidor deverá arcar, não sendo possível saber a 

data em que o contrato se encerra. 14. Quanto ao perigo de dano, a 

manutenção dos descontos trará prejuízos irreparáveis à parte autora, 

que decorre do fato de os valores descontados serem de natureza 

alimentar. 15. Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se 

está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente 

quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda 

que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o 

magistrado deferir a pretensão antecipatória. 16. Neste esteio, diante da 

presença da “probabilidade do direito” e ainda do “perigo de dano”, 

necessários à tutela de urgência, é de ser deferida a liminar. 17. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada para determinar à parte requerida que se abstenha de 

continuar fazendo descontos na folha de pagamento do Autor, referentes 

aos contratos discutidos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 18. Cite-se a parte requerida 

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), 19. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 20. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 24/04/2018, às 14h00min, 

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). 21. 

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). 22. 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. 23. 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. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à Secretaria de Estado de Gestão 

(SEGES), vez que é o órgão competente para implementar tais decisões 

judiciais. 25. Intimem-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001592-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FLORENTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO NO 

PRAZO DE 15 DIAS APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008794-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACYR MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008794-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOACYR MARQUES 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. 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). 2. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 3. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 24/04/2018, às 15h00min, 

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). 4. 

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). 5. 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. 6. 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. 7. 

Intimem-se 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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