
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

REQUERENTE(S):

 HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

ADVOGADO(A):

 HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB/MT 6945

Vistos, etc.

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

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY em benefício próprio, em relação à Guia 

de nº 27176 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 finalidade de “receber e dar quitação” ;

 Comprovante de pagamento.

 INTIME-SE a 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, 01 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0704724-93.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

MICHELLE SOARES GUSMÃO DUARTE

ADVOGADO (S):

DR. RICHARD RODRIGUES DA SILVA (OAB/MT 8.602)

Vistos etc.

Trata-se de requerimento formulado por MICHELLE SOARES GUSMÃO 

DUARTE,  inven ta r ian te  nos  au tos  do  Processo  nº 

51948-21.2013.811.0041 - CÓDIGO 704410, para emissão de certidão 

negativa testamentária em nome de BENEDITO AUGUSTO LEVENTI 

DUARTE.

INTIME-SE a requerente para promover o recolhimento do valor de R$ 

14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos) em favor da 

ANOREG-MT, Agência 0046-9, Conta Corrente 25.660-9, Banco do Brasil, 

inclusive por vale postal ou ordem de pagamento e, apresentar o 

comprovante neste expediente, consoante artigo 519 da CNGCE/TJMT.

 Havendo a comprovação do pagamento EXPEÇA-SE Ofício à Associação 

dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – Anoreg/MT 

informando o nome e CPF do falecido para emissão da certidão no prazo 

de 05 dias úteis, nos termos do artigo 520 da normativa citada.

 Com a resposta da Anoreg/MT, intime-se a Requerente para 

conhecimento e retirada do documento.

 Cumprida as determinações acima ou inexistindo manifestação da 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se o pedido.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0701509-12.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

FLÁVIO LUIZ BRUNO DA SILVA E OUTROS

Advogado (a):

MARIO BENJAMIM BATISTA JÚNIOR - OAB/MT 10.681

 Vistos, etc.

 INTIME-SE o requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

nota devolutiva do cartório para análise da negativa suscitada.

Se nada informado no referido prazo, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 02 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 006/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), considerando:

A solicitação da Presidente da Comissão do Processo Administrativo 

Disciplinar nº 0715144-94.2017.8.11.0001 e decisão proferida no 

processo;

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o prazo para conclusão do Processo Administrativo 

Disciplinar nº 0715144-94.2017.8.11.0001 instaurado por meio da Portaria 

nº 006/2017-DF pelo prazo de 30 (trinta) dias, consoante art. 29 do 

Provimento nº 005/2008/CM, iniciando a prorrogação em 04/03/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá, 01 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL ESP. DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008923-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE, AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME RÉU: 

CREDORES, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA Vistos. Recuperação 

Judicial da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. 1. Ante a 

certidão de Id. 7272273 intime-se a recuperanda para, no prazo de 24 

horas, comprovar a publicação do edital, em cumprimento ao item j da 

decisão de Id. 5896210, nos termos dos artigos 52, § 1º c/c 191 da LRF. 2. 

Defiro o pedido de Id. 7299299, devendo a Secretaria promover as 

anotações necessárias. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 23 de maio 

de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023680-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

CRISTIANO DE LARA SANTOS (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO)

FABIO GOMES DE MATTOS GARCIA DE OLIVEIRA OAB - SP200026 

(ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

D E  D I R E I T O  I I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Autos n.º:1023680-95.2017.8.11.0041 AUTOR: CROACIA 

COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP, CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME, 

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: MARCO ANTONIO LORGA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO 

RODOBENS S.A., BANCO DO BRASIL S.A, MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA. Vistos em correição ordinária. Recuperação Judicial de Croácia 

Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda.- EPP e outra. 

Defiro o pedido formulado pelo administrador judicial, id. 10292292, para 

que os relatórios mensais de atividades sejam apresentados até o dia 10 

de cada mês. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 19 de outubro de 2017. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006373-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA INGRID PACHECO DA COSTA OAB - MT19822/O (ADVOGADO)

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT0011520A (ADVOGADO)

ANDREI SIQUEIRA SANTOS OAB - MT0017698A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006373-31.2017.8.11.0041 AUTOR: GASPAR ZEFERINO RODRIGUES 

COSTA RÉU: VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA Vistos. 1. JUNTE-SE 

cópia  da dec isão monocrát ica  pro fer ida no AI  nº . 

1001464-35.2008.8.11.0000, enviada por malote digital (cód. 

rastreabilidade: 81120183181997), informando a concessão do efeito 

suspensivo da decisão deste juízo que concedeu o pedido liminar de 

reintegração de posse em favor da parte autora Gaspar Zeferino 

Rodrigues Costa (id. 11188519, pág. 01/07). 2. SUSPENDA-SE o 

cumprimento da ordem de reintegração de posse, conforme determinado 

no recurso de agravo de instrumento nº. 1001464-35.2008.8.11.0000. 3. 

Outras providências Após decisão que deferiu o pedido de proteção 

possessória formulada pelo autor, os autos foram saneados, dando-se 

início a fase probatória (id. 11188519, pág. 01/04). No id. 11643742 o autor 

indicou o rol das testemunhas que deseja serem ouvidas e no id. 

11746541 o réu Victor Hugo Pacheco da Costa manifestou pela 

admissibilidade da sua mãe Cláudia Regina Pacheco Costa no polo passivo 

da ação, sob o fundamento de que ela é a legítima senhora e possuidora 

do imóvel em questão. Pleiteou, ainda, pela regularização processual da 

parte autora (id. 11746541). Com relação ao pedido de inclusão no polo 

passivo da ação da Sra Cláudia Regina Pacheco Costa, INDEFIRO-O, posto 

que o ordenamento jurídico é expresso em permitir a modificação de 

partes, causa de pedir e pedido até o saneamento dos autos, conforme se 

extrai do art. 329 do CPC, o que no caso em questão já ocorreu, o que 

impossibilita a inclusão da Sra Cláudia, neste momento processual. No que 

diz respeito ao pedido de regularização da representação processual do 

autor, rege o caput do art. 105 do CPC que: “A procuração geral para o 

foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, 

habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber 

citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 

desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 

quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência 

econômica, que devem constar de cláusula específica”. Assim, conforme 

se verifica do instrumento de mandato constante do id. 5027873, o patrono 

constituído pelo autor está devidamente habilitado para a prática dos 

poderes gerais para o foro, todavia, com relação aos poderes 

específicos, restam excluídos, posto que concedidos à ação diversa 

desta. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de regularização da 

representação do autor, em razão de estar válida. 4. Certifique se os atos 

para a realização da audiência de instrução já foram cumpridos e, em 

caso negativo, às providências. 5. INTIMO as partes da presente decisão. 

Cuiabá, 02 de março de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

3ª Vara Cível
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Intimação

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014601-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE CRISTINA PASTENE SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

 

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

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

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11990712 ao Id. 11990800) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002332-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

das custas processuais – Certidão Id. 11223083 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038050-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FARIA ALVES - ME (EXECUTADO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023150-91.2017.8.11.0041

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:

VINICIUS CARRIJO MATOS (EXECUTADO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028604-52.2017.8.11.0041

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:

PAULO LOPES BITENCOURT (EXECUTADO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034893-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035275-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011340-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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 DESPACHO Numero do Processo: 1011340-22.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDNEI DA SILVA LOURENCO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

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

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de 

a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do NCPC, 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 NCPC 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 NCPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

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

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 
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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 NCPC. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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: 1006774-30.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LEDSON LEANDRO CURVO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

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

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Na hipótese de 

a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do NCPC, 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 NCPC 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 NCPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

(art. 523, § 2º o do NCPC). 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 NCPC. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001935-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIEL ALVES CIRQUEIRA (EXEQUENTE)

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. 

(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: 1001935-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LENIEL ALVES CIRQUEIRA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Verifico nos 

autos que a devedora compareceu aos autos (id. 10649188 pág. 01/02, 

10649189 e 10649190) informando o pagamento do valor que entendia 

devido, contudo, a credora compareceu (id. 11964871 pág. 01/03 e 

11964881) requerendo o cumprimento de sentença apresentando novo 

cálculo incluindo a majoração da verba honorária em sede de apelação. 

Desta feita, INTIME-SE a executada, através de seu patrono (NCPC, 513, § 

2º, I), para cumprimento da obrigação do saldo remanescente, 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: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO DA SILVA (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:

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: 1006236-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA 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: 1014157-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUIANE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1014157-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUIANE RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o levantamento do valor 

incontroverso depositado judicialmente pela executada, devendo ser 
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expedido o competente alvará, conforme requerido (id. 11929019 pág. 02), 

que possui poderes para tanto (id. 6819304 pág. 01). Sem prejuízo, 

INTIME-SE a executada, através de seu patrono (NCPC, 513, § 2º, I), para 

cumprimento da obrigação do saldo remanescente apontado (id. 

11929019), 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: 1013026-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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 DESPACHO Numero do Processo: 1013026-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS 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: 1022392-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VIEIRA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022392-49.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: NORMA VIEIRA 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022546-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WG DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR FERNANDES SOUZA OAB - GO43249 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022546-33.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI, ESCAVASUL 

CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: WG DISTRIBUIDORA 

DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA - ME Vistos. 

Cite-se a parte ré para responder ao recurso de apelação interposto pela 

parte autora no id 9907896 e seguintes, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (NCPC, 331, § 1º, c/c 1.010, § 1º). Certifique-se a 

tempestividade da interposição recursal. Após, cumprido o disposto no § 

3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça para apreciação do mencionado recurso. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022701-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON GUIMARAES FERNANDES (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022701-70.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EWERTON GUIMARAES FERNANDES EXECUTADO: PORTO 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1036304-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARNALDO SOLDAN GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036304-79.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BRUNO ARNALDO SOLDAN GOMES DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por BRUNO 

ARNALDO SOLDAN GOMES DO NASCIMENTO em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se que a parte autora formulou pedido de liquidação da 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Publica n° 

0800224-44.2013.8.01.0001 que tramita perante a Justiça do Estado do 

Acre. Destaco que apesar de inicial comunicação do Poder Judiciário do 

Acre acerca da competência para processamento de demandas similares, 

é certo que existe evidente relação de consumo envolvida nos autos. 

Face às peculiaridades do negócio jurídico em questão, o E. STJ 

reconheceu que, para fins de fixação de competência em ações 

promovidas pelos 'divulgadores' em face da YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, prevalecerão as regras do CDC; logo, resta válida a competência 

do foro do domicílio do consumidor (§ 2º, inciso I do artigo 98 do CDC[1][1])

[2][2]. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DANIEL 

LOURENCO PAIS, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que a parte autora 

formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação 

Civil Publica n° 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramita perante a Justiça 

do Estado do Acre. Destaco que apesar de inicial comunicação do Poder 

Judiciário do Acre acerca da competência para processamento de 

demandas similares, é certo que existe evidente relação de consumo 

envolvida nos autos. Face às peculiaridades do negócio jurídico em 

questão, o E. STJ reconheceu que, para fins de fixação de competência 

em ações promovidas pelos 'divulgadores' em face da YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, prevalecerão as regras do CDC; logo, resta válida a 

competência do foro do domicílio do consumidor (§ 2º, inciso I do artigo 98 

do CDC). Recebo a presente demanda como Cumprimento de Sentença. 

Retifique-se a classe processual no sistema. Intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento 

espontâneo da obrigação, conforme cálculo do id. 10923560, sob pena de 

aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Na hipótese de inércia, 

certifique-se e intime-se o exequente, pessoalmente, a impulsionar o feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 02 de março de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017829-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON APARECIDO DA SILVA AMORIM (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017829-12.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ALISSON APARECIDO DA SILVA AMORIM EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte 

devedora compareceu aos autos (id. 11695995 pág. 01/02, 11695996 e 

11695997), informando o cumprimento voluntário da condenação imposta 

pela sentença. Instada, a parte credora manifestou a sua concordância 

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

11738738). 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. 11738738 pág. 

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

procuração de (id. 3252318 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019042-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ROCHA RAMOS (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019042-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIRIAM ROCHA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos (id. 

10617225 pág. 01/03, 10617233, 10617239 e 10617248), informando o 

cumprimento voluntário da condenação imposta pela sentença. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 10723176). 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. 10723176 pág. 02), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8191749 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: 1019551-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDILENE DE SOUZA TAQUES (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: 1019551-47.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDILENE DE SOUZA TAQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 11395745 pág. 01/03, 11395753, 11395762 e 11395765), 

informando o cumprimento voluntário da condenação imposta pela 

sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depositado, requerendo o seu levantamento (id. 11964231). 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. 11964231 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8249325 

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: 1007018-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SALVADOR (EXEQUENTE)

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 (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: 1007018-56.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ATAIDE SALVADOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 11695293 pág. 01/03, 11695295, 11695296 e 11695297), 

informando o cumprimento voluntário da condenação imposta pela 

sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depositado, requerendo o seu levantamento (id. 11974452). 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. 11974452 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 5472335 

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: 1008541-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1008541-06.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANA PAULA SILVA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 11840967 pág. 01/03, 11840965, 11840968 e 11840966), 

informando o cumprimento voluntário da condenação imposta pela 

sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor do 

depositado, requerendo o seu levantamento (id. 11974680). 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. 11974680 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 5576058 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017127-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BOTELHO (RÉU)

JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO (RÉU)

MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017127-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO RÉU: JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS 

FILHO, MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS e JOSÉ EDUARDO 

BOTELHO Vistos. Trata-se de ação de despejo intentada por CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO, em desfavor de JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO 

(locador), MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS (locadora) e JOSÉ 

EDUARDO BOTELHO (fiador), face ao contrato de locação existente com 

relação ao Apartamento nº 1904, respectivas vagas de garagem nº 

153/153-A, do Edifício Duets, Torre San Francisco, situado na Avenida 

Aclimação, 608, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT. Segundo o autor, a 

locação teve início em 10.12.2010 estabelecendo aluguel mensal de R$ 

1.400 (hum mil e quatrocentos reais), que deveria ser reajustado 

anualmente pela cláusula II do contrato pelo índice INPC-IBGE, o qual 

deveria ser pago até o dia 15 (quinze) de cada mês. O autor alegou que o 

requerido JOSÉ EDUARDO BOTELHO assinou o contrato como fiador e 

devedor solidário, ao que suscita que desde junho de 2015 o locatários 

não efetuam o pagamento dos aluguéis, ao que o autor apresentou na 

exordial a evolução do valor do aluguel, assim como do débito dos 

requeridos. Segundo o autor, os requeridos também encontram-se 

inadimplentes quanto ao pagamento das despesas condominiais junto ao 

“Condomínio Duets”, acarretando uma dívida no valor total de R$ 15.084,20 

em 09 de novembro de 2015; R$ 11.734,88 em 23 de novembro de 2016; e 

R$ 5.370,11 em 24 de maio de 2017, ao que o mesmo assumiu o 

pagamento do débito junto ao Condomínio para evitar a cobrança judicial. 

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência visando o despejo do 

requerido. Em decisão do id. 8333296 deferiu-se a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, concedendo-se ao requerido prazo de 15 (quinze) dias 

para desocupação do imóvel locado, condicionando a expedição do 

respectivo mandado ao necessário caução, que restou depositado (id. 

8693439 e 8693446). Na decisão do id. 8333296 designou-se, ainda, 

audiência de conciliação para o dia 04.09.2017. O fiador foi citado da 

demanda e intimado da audiência e da determinação de desocupação do 

imóvel (id. 8820726), assim como os locadores (id. 8821900). O autor 

pugnou pela expedição do mandado de despejo, com apoio da força 

policial (id. 9466619), ao que através da decisão do id. 9607718 

autorizou-se a expedição de mandado de despejo coercitivo, na medida 

em que decorreu o prazo para a desocupação voluntária, ao que 

indeferiu-se a requisição de força policial, ressalvando-se que a 

autorização se dará apenas na hipótese de restar comprovada oposição 

de resistência ao cumprimento da ordem judicial. O mandado de despejo 

coercitivo foi expedido (id. 9637689 e 9648118). Realizada a audiência de 

conciliação (id. 9724005) as partes MARIA LUCIANA ALVES DOS 

SANTOS e JOSÉ EDUARDO BOTELHO, não compareceram ao referido ato 
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processual. Doutro lado, restou inexitosa a tentativa de composição entre 

o autor e o requerido JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO. Certificou-se a 

ausência de contestação pelos requeridos (id. 10684599), ao que o autor 

pugnou (id. 10674754) pelo reconhecimento de revelia, ante a ausência de 

contestação das partes, e a expedição do respectivo mandado de despejo 

com o auxílio da força policial. Oficiou-se à Central de mandados (id. 

10683704) para que prestassem informações acerca do mandado 

expedido em 29.08.2017 entregue ao oficial de Justiça Adelmicio Benedito 

dos Santos. Em 18.01.2018 o Oficial de Justiça Adelmicio Benedito dos 

Santos certificou nos autos o seguinte (id. 11389008): “CERTIFICO , que 

em cumprimento ao respeitável mandado de despejo, dirigi-me, no dia 

31/08/2017 ao endereço dos senhores JOSE EUCLIDES DOS SANTOS 

FILHO e MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS, Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 608, APTO 1904 - EDIFÍCIO DUETS, TORRE SAN FRANCISCO 

- BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT, lá estando após proceder com as 

cautelas de estilo, não foi possível proceder o despejo e citação dos 

requeridos, pois no referido apartamento não havia ninguém, o porteiro 

informou que os mesmos se encontravam viajando a mais de 30 dias, não 

sabendo informar a data do seu retorno, outro sim informo que a parte 

autora não se esteve presente no ato da diligencia nem mesmo procurou 

este meirinho para providenciar possíveis conduções e chaveiro, afim de 

dar prosseguimentos na diligência, este oficial se coloca a disposição para 

novas diligencias se necessário. Desta forma faço a devolução do 

referido mandado.” Em nova tentativa de cumprimento à decisão de 

despejo deste Juízo a oficial de justiça certificou em 29.01.2018 o seguinte 

(id. 11531643): “Certifico que dirigimos no dia 04/09/2017 as 09h00 e 

também no dia 05/09/2017 as 12h00 e não foi possível proceder o 

DESPEJO dos requeridos JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO e MARIA 

LUCIANA ALVES DOS SANTOS, em face dos mesmos não abri a porta do 

Apto, sendo assim é necessário Ordem de ARROMBAMENTO e REFORÇO 

POLICIAL e também a parte Autora tem que fornecer os meios necessário, 

Caminhão e Chapa para retiradas dos móveis. Razão pela qual faço 

devolução do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou 

fé.” Em nova petição do id. 11418943 e 11537576 o autor consigna a 

revelia dos requeridos, bem como o transcurso do prazo entre a 

citação/intimação da liminar concedida por este Juízo e a presente 

oportunidade, e ainda, o fato de que os demandados não estão arcando 

com as despesas condominiais, ao que pleiteia a expedição de novo 

mandado de despejo com ordem de arrombamento e auxílio da força 

policial. É o necessário relato. Fundamento e decido. Em razão de não 

existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento da 

lide no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Inicialmente ressalvo que apesar de 

devidamente citados (id. 8820726 e 8821900), os requeridos MARIA 

LUCIANA ALVES DOS SANTOS e JOSÉ EDUARDO BOTELHO não 

compareceram à audiência de conciliação (id. 9724005) determinada por 

este Juízo. Note-se, que o atual CPC estabelece a necessidade de 

realização de audiência de conciliação como forma de oportunizar às 

partes a solução dos conflitos sem a necessidade de direta intervenção 

judicial. Contudo, é certo que a cultura beligerante que norteia o sistema 

judiciário brasileiro impede, muitas vezes, que a aludida finalidade seja 

alcançada. Ciente de tal circunstância, o legislador estabeleceu na novel 

legislação processual a possibilidade de aplicação de multa na hipótese de 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, por considerar tal atitude atentatória à dignidade da justiça (§ 

8º do art. 334 do CPC)[1]. Assim sendo, reconheço na ausência 

injustificada dos requeridos MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS e 

JOSÉ EDUARDO BOTELHO à audiência de conciliação (id. 9724005) a 

prática de ato atentatório à justiça, ao que APLICO a multa prevista no § 8º 

do artigo 334 do NCPC, no montante equivalente a 2% (dois por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, em favor do Estado. Prosseguindo a 

análise do feito constato que os requeridos, apesar de devidamente 

citados (id. 8820726 e 8821900), não contestaram o feito após a 

realização da audiência de conciliação, conforme certidão do id. 

10684599, ao que decreto-lhes a revelia. Destaco que no caso vertente 

não verifico quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de 

Processo Civil, o que ensejaria o afastamento dos seus efeitos da 

contumácia. Desta forma, não apresentada defesa pelos requeridos, incidi 

na hipótese dos autos, 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. Cinge-se dos autos que as partes firmaram contrato de 

locação residencial (id. 7969775), vindo os requeridos a inadimplir com os 

alugueres mensais a partir de junho de 2015, acrescidos dos encargos 

decorrentes da relação, que totalizava na distribuição a quantia de R$ 

59.526,38 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte seis reais e trinta e oito 

reais). O art. 23 da Lei do Inquilinato (8.245/1991) dispõe: “Art. 23. O 

locatário é obrigado a: I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte vencido, no imóvel locado, 

quando outro local não tiver sido indicado no contrato;” A falta de 

pagamento dos aluguéis autoriza, inclusive, a rescisão da avença (art. 9º, 

inc. III, da Lei nº 8.245/1991): “A locação também poderá ser desfeita: [...] 

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;” 

De tal sorte, a cessação do pagamento dos alugueres pelos requeridos 

autoriza o acolhimento da pretensão de cobrança dos débitos existentes. 

Importante registrar que os requeridos, apesar de citados pessoalmente 

nada manifestaram nos autos, deixando de comprovar o pagamento dos 

aluguéis ora cobrados, ensejando a rescisão do contrato de locação, 

conforme dispõe o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, pois a mora é 

causa suficiente para o despejo do locatário por falta de pagamento, nos 

termos do que consta no artigo 62, da Lei do Inquilinato. Note-se, ainda, 

que na inicial é reclamado o valor dos condomínios em atraso desde 

09.11.2015, que totalizava o montante de R$ 37.242,89, além da multa 

contratual, no montante de R$ 2.107,15 e do IPTU referente aos anos de 

2013 a 2017, no montante de R$ 5.738,65. Pois bem, o contrato de locação 

existente entre as partes estabelece na cláusula II, em seu parágrafo 

terceiro (id. 7969775 - Pág. 2), que durante a locação, os locatários se 

obrigavam ao pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, inclusive 

o IPTU, além das taxas municipais, despesas com o consumo de água e 

luz, e as despesas ordinárias de condomínio, o que torna pertinente e 

devido o pleito dos valores cobrados. Doutro lado, a cláusula VI (id. 

7969775 - Pág. 3) estabelece que no caso de infração às cláusulas 

contratuais incidirá multa de 02 aluguéis vigentes ao tempo da infração, ao 

que devido se torna pertinente e devido o valor declinado na exordial. Por 

fim, a cláusula II, em seu parágrafo quarto (id. 7969775 - Pág. 2) 

estabelece que na hipótese de inadimplência dos valores relativos ao 

alugueres e demais encargos, incidirá correção monetária pelo INPC-IBGE, 

além de multa de 10%[2] e juros de mora de 1% a.m., calculados até o 

efetivo dia do pagamento. Assim, as provas produzidas nos autos estão 

por corroborar com os efeitos da revelia, pois inexiste no processo 

qualquer elemento que comprometa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados pela autora, devendo o seu pleito prosperar. Destaco, ainda, que 

este Juízo exarou decisão em 29.06.2017 (id. 8333296), determinando a 

desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Os requeridos apesar de 

citados e intimados em 13.07.2017 (id. 8820726 e 8821900) não 

desocuparam o imóvel até a presente oportunidade, já tendo transcorrido, 

portanto, mais de 07 (sete) meses. Outrossim, após o transcurso do prazo 

inicial outras duas tentativas (id. 11389008 e 11531643) foram 

implementadas visando dar cumprimento à determinação deste Juízo, ao 

que restaram frustradas, sendo certo que na derradeira certidão a oficiala 

de justiça assenta o seguinte: “Certifico que dirigimos no dia 04/09/2017 as 

09h00 e também no dia 05/09/2017 as 12h00 e não foi possível proceder o 

DESPEJO dos requeridos JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO e MARIA 

LUCIANA ALVES DOS SANTOS, em face dos mesmos não abri a porta do 

Apto, sendo assim é necessário Ordem de ARROMBAMENTO e REFORÇO 

POLICIAL e também a parte Autora tem que fornecer os meios necessário, 

Caminhão e Chapa para retiradas dos móveis. Razão pela qual faço 

devolução do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou 

fé.” (grifo nosso) Desta forma, evidenciada a resistência injustificada dos 

requeridos ao cumprimento da decisão deste juízo, revelando a referida 

conduta ensejadora das providências pleiteadas pelo autor e solicitadas 

pelo Oficial de Justiça, sem prejuízo, ainda, do reconhecimento da prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do que estabelece o 

inciso IV do art. 77 do CPC (deixar de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e criar embaraço à sua efetivação), ao que APLICO-LHES 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece e autoriza o § 2º do art. 77 do CPC[3]. Ante todo o exposto, 

CONFIRMO a tutela de urgência concedida nos autos (id. 8333296), ao que 
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com fulcro no que estabelece o art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na presente ação de despejo, para 

declarar rescindido o contrato de locação mantido entre as partes, bem 

como para condenar os requeridos JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO, 

MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS e JOSÉ EDUARDO BOTELHO a 

efetuar o pagamento de todos os alugueis vencidos e não pagos, desde 

junho de 2015 até a data da efetiva desocupação do imóvel, corrigidos 

pelo INPC a partir data de vencimento dos alugueres, acrescidos de juros 

de 1% e multa de 10%, tendo, ainda, como norte que o valor do aluguel em 

2015 correspondia a R$ 1.768,24, sendo que a partir de dezembro de 

2015 o valor do aluguel correspondia a R$ 1.962,17 e a partir de dezembro 

de 2016 para R$ 2.107,15, que deverá ser o valor para cálculo das 

prestações até a data da desocupação. Condeno, ainda, os requeridos ao 

pagamento das seguintes verbas: 1) multa rescisória disposta na cláusula 

VI (id. 7969775 - Pág. 3), equivalente a 02 aluguéis vigentes ao tempo da 

infração, ou seja R$ 4.214,30 (quatro mil duzentos e catorze reais e trinta 

centavos); 2) taxa condominial em atraso desde 09.11.2015 até a data da 

efetiva desocupação; 3) IPTU em atraso desde 2013 até a efetiva 

desocupação. Condeno, os requeridos MARIA LUCIANA ALVES DOS 

SANTOS e JOSÉ EDUARDO BOTELHO ao pagamento da multa prevista no 

§ 8º do artigo 334 do NCPC, no montante equivalente a 2% (dois por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do Estado. O valor da 

referida multa deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias, após o 

trânsito em julgado e com comprovação nos autos, sob pena de expedição 

de Certidão de Dívida Ativa em favor da Fazenda Pública Estadual. 

Condeno, também, os requeridos ao pagamento da multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece e autoriza 

o § 2º do art. 77 do CPC[4]. Destaco, que face ao descumprimento da 

decisão de tutela de urgência (id. 8333296), tendo, ainda, como norte a 

confirmação da mesma nesta oportunidade, e em função do que preconiza 

o art. 1.012, § 1º, V do CPC, DETERMINO a IMEDIATA expedição de novo 

MANDADO DE DESPEJO FORÇADO e IMISSÃO NA POSSE do imóvel em 

questão em prol do requerente, a ser cumprido por 02 (dois) oficiais de 

justiça, ao que em função do conteúdo da certidão do id. 11531643 

AUTORIZO, desde já, a requisição de força policial e o arrombamento de 

portas (art. 65 da Lei 8.245/91). Determino, ainda que os Oficiais de 

Justiça efetuem relatório circunstanciado a respeito do estado do imóvel. 

Caso existam móveis e utensílios no imóvel e os despejados não efetuem 

a imediata retirada dos mesmos, estes deverão estes ser relacionados e 

fotografados, bem como depositados em mãos do requerente (§ 1º do art. 

65 da Lei 8.245/91), que não poderá se desfazer dos mesmos sem 

expressa autorização deste juízo, sob pena de ser responsabilizado civil e 

criminalmente (Fiel Depositário). Por fim, condeno os requeridos ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de 

março de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 334 

– (...) § 8o 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. [2] “(...) 4. A multa moratória contratualmente avençada em 

percentual razoável - 10% do débito inadimplido - reveste-se de 

legitimidade, devendo ser preservada como forma de materialização da 

força obrigatória do contratado traduzido na manifestação de vontade dos 

contratantes materialmente instrumentalizada, não podendo os princípios 

da boa-fé e da função social do contrato serem içados como suporte apto 

a elidir o livre e legitimamente convencionado e transmudar o contrato em 

simples protocolo de intenção de vontade. (...)” (Acórdão n.567664, 

20080110680357APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FLAVIO 

ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2012, Publicado no 

DJE: 05/03/2012. Pág.: 68); “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO ESCRITO. 

MULTA CONTRATUAL. ALUGUÉIS. EXCESSO. NÃO RECONHECIMENTO. l. 

Não é excessiva a multa moratória de 20% sobre o montante da dívida, 

estando em perfeita consonância com a praxe do mercado imobiliário. 2. É 

devido o aluguel mensal cobrado no mês subsequente, na forma 

contratada. 3. Havendo a entrega das chaves, é devido o aluguel 

proporcional ao mês de ocupação do imóvel. Recurso parcialmente 

provido.” (Apelação nº 0063959-04.2007.8.26.0000, 27ª Câm. de Dir. 

Privado, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 31/01/2012). [3] Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta. [4] Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003310-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE SOARES DE LIMA (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. 12020432 e 

12020441, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031772-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031772-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA 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, 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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: 1000275-30.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR 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: 1010004-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FREIRE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010004-80.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CLAUDIANO FREIRE BEZERRA 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: 1001028-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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: 1001028-84.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

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: 1009514-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON VOICHECOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (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: 1009514-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: DILSON VOICHECOSKI 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027670-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEFORA YUNG ROCHA (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 DESPACHO Numero do Processo: 1027670-94.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SEFORA YUNG ROCHA 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 
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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: 1024588-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024588-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR RÉU: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Expeça-se nova carta de citação 

observando-se o endereço indicado pelo autor na petição ID 10273589. 

Fica, desde já, designada nova audiência de conciliação para o dia 28 de 

maio de 2018, às 12h, a ser realizada na Central de Conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002819-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002819-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

justiça gratuita ao autor. Vistas ao Ministério Público. Cuiabá, 02 de março 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032318-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAMELO DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder a 

intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de março de 2018 LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER GESTORA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FAUSTINO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0014111A (ADVOGADO)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002780-57.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2018 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 
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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, 02 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005115-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JORGE DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005115-49.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

"reclamação" ajuizada contra a ENERGISA, endereçada ao Juizado 

Especial, mas que foi distribuída para esta 5ª Vara Cível de Cuiabá. A par 

disso, diante do princípio da não-surpresa, intime-se o autor para que 

confirme se o endereçamento está correto ou não, a fim de que sua 

"reclamção" seja devidamente apreciada. Caso o autor tenha interesse do 

processamento da ação nesta vara de feitos gerais e diante do pedido de 

justiça gratuita formulado, deverá, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

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

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Em igual prazo deverá atender o art. 319 do CPC, 

apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes e informando o 

seu interesse ou não na designação da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017398-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEVI PEDRO MASSONI (RÉU)

ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A (RÉU)

MARIA CERES PEREIRA DIAS (RÉU)

KADON EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO)

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (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, 2 de 

março de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022569-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (RÉU)

CONSTRUTORA SOL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo de número: 1022569-13.2016.8.11.0041 CERTIDÃO Em 

cumprimento à determinação constante no ID 11294413 , certifico que não 

foi possível o cadastramento da parte ANA CLAUDIA PEREIRA DA COSTA, 

vez que consta o CPF informado consta cadastrado junto à Receita 

Federal de forma diversa à informada nos autos. Desta forma, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste 

acerca da informada divergência, bem como apresente os dados 

completos do RG da referida parte, tais como data de expedição, órgão 

expedidor e UF, e ainda data de nascimento, informações indispensáveis 

ao cadastramento da parte junto ao sistema PJE, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 02 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034480-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SERAFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER SERAFIM DOS SANTOS OAB - SP136518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ROLEDO (REQUERIDO)

ANDREA ROLEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1034480-85.2017.8.11.0041 Valor causa: 0,00 Tipo: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) Espécie: [CITAÇÃO] FINALIDADE: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação de Vossa 

Senhoria para recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão de ID 11283352, juntando os 

originais nos autos. Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 

56/2007- CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para efetuar o pagamento de 

diligência, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Advertência: A 

central de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na 

boca do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 2 de março de 

2018. Ana Maria Rosa Locatelli Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002873-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES RIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002873-20.2018.8.11.0041 Valor causa: 0,00 Tipo: CARTA PRECATÓRIA 
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CÍVEL (261) Espécie: [Intimação] FINALIDADE: Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação de Vossa 

Senhoria para recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo 

Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão de ID 11884621 , juntando os 

originais nos autos. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

Advertência: A central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedado os comprovantes de transferências 

eletrônicas ou efetuados através de envelopes, conforme portaria 

64/2013/DF. Cuiabá-MT, 2 de março de 2018. Ana Maria Rosa Locatelli 

Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026794-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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, 2 de 

março de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1033791-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ARAUJO ARRUDA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033791-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: NILO 

ARAUJO ARRUDA NETO Vistos. Designo audiência de conciliação para o 

dia 29/05/2018, às 11:30 horas. Defiro o pedido do ID 11516141. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cuiabá, 01 de março de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026771-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDER HINDEMBURGO CAMARGO VAZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 2 de 

março de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028497-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MIGUELINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 2 de 

março de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS (RÉU)

Marcus Vinicius Araujo França (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001492-74.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 23/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(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, 16 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001893-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001893-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 23/04/2018 às 09:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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 
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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, 16 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004061-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RACHID JAUDY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004061-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha sido certificado pelo 

oficial de justiça a impossibilidade de nova citação em razão da ausência 

de pagamento de diligência, a exequente efetuou o pagamento das 

diligências necessárias para o cumprimento do mandado de citação por 

hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil. 

Portanto, devolva-se o mandado ao Oficial de Justiça Eliel Cecilio da Silva 

para que cumpra imediatamente o mandado de citação. Cuiabá, 2 de março 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005129-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SUPERMERCADO EXTRA 

(REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005129-33.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

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

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

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

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

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

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

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

04.02.2015). Em igual prazo deverá a autora emendar a inicial, informando 

o endereço eletrônico das partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016243-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (EXECUTADO)

JOAO BOSCO FARIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que não foi possível expedir o mandado de citação das 

partes, vez que na petição inicial, na qualificação dos executados não 

constam os bairros de seus endereços, bem como na petição de ID 

8789738 consta pagamento de diligência para dois bairros distintos. 

Assim, impulsiono os autos, encaminhando intimação ao exequente para 

que informe o bairro do endereço de cada um dos executados, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Igualmente, sendo necessário, que efetue o pagamento 

da diligência do bairro faltante, no mesmo prazo acima assinalado. LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. C. P. (AUTOR)

ADRIANA COSTA CARRETO PARDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002067-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 23/04/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(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, 16 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000274-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MELLO PONCIONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO STEFANI CEZAR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000274-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O Egrégio 

Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu os pedidos de justiça 

gratuita da autora. Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais 

iniciais, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de 

março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032261-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES GUIMARAES LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 17 de 241



Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA MARIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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, 02 de Março de 2018 Thales 

Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005081-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS OAB - 985.405.721-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005081-74.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ERNANDES RODRIGO DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

VALMIR DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Considerando que a presente carta precatória se refere a matéria 

relativa às varas especializadas, com base na Resolução n. 11/2017/TP 

do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição dos autos para 

uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000637-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGO ANTONIO TONELLI (RÉU)

 

Intime-se a requerente para promover o Cumprimento de Sentença, 

conforme estabelece o artigo 524 do Código de Processo Civil. Cuiabá, 02 

de Março de 2018 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036307-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PRISCILA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036307-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANE PRISCILA DA COSTA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Cumpra com urgência 

a decisão anterior. Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004658-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONNIZE DA COSTA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004658-17.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MONNIZE DA COSTA DIAS Vistos etc. Cumpra com urgência a decisão 

anterior. Cumpra.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005110-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005110-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando que 

esta demanda foi distribuída por dependência do processo de n. 

1001732-63.2018.8.11.0041, determino a imediata redistribuição dos 

presentes autos digitais para o Juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002530-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. A. G. (REQUERENTE)

ELISANGELA BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002530-24.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ELISANGELA BARBOSA ALVES, CARLOS HENRIQUE 

ALVES GASTALDON Vistos etc. Determino a remessa dos presentes 

autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Capital, conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011305-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011085-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON JAKSON PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 
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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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010826-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DA MATA 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)

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008992-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR (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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. 

Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004749-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEMES DE MORAES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004749-10.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES 

INTERESSADO: PATRICIA LEMES DE MORAES Vistos etc. Determino a 

remessa dos presentes autos para uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Capital, conforme endereçamento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se imediatamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008637-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011625-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CORREA MANCINI (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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010798-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ARRUDA (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:

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036307-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PRISCILA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. De início, observo que a parte Requerida já apresentou 

contestação nos autos (ID 11707873), desse modo, proceda a inclusão do 

advogado da referida parte junto ao PJE. Considerando o contido em ID 

11960143 e ID 11960144, bem como, o que dispõe o artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte Requerida para que no prazo de 02 

(dois) dias se manifeste acerca do cumprimento da liminar deferida em 

decisão de ID 10931794, sob pena de majoração da multa já imposta e 

outras sanções previstas em Lei. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos conclusos imediatamente. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011619-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVALDO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR 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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022467-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MURILO DELALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018233-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCARANTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOUBERT BRITO DE LIMA (REQUERIDO)

MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. 

Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005219-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOIMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BIODIVERSIDADE (RÉU)

 

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

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

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias. 

Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023035-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - MT0011679A (ADVOGADO)

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003074-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PATRICIA COSTA RAMIREZ (RÉU)

 

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

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

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de cinco dias. 

Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTANA MENDES (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:

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 Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DIONISIO 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:

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PETRY LEONEL (AUTOR)

ALBERTINA PETRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA CONSTRUCOES E REFORMAS RESIDENCIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que o contrato objeto dos autos 

foi firmado apenas entre o requerente Eduardo Petri Leonel e a empresa 

Requerida (ID 11660020), assim sendo, intime-se a parte Requerente para 

que regularize o polo ativo da ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Sob as mesmas condições acima citadas, 

intime-se a parte autora para que informe o endereço eletrônico de ambas 

as partes, conforme estabelece o art. 319, II, do Código de Processo Civil, 

bem como, regularize a declaração de hipossuficiência de ID 11659996, 

uma vez que a mesma não consta a assinatura do Requerente Eduardo 

Petri Leonel. Por fim, com base no art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte 

Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo 

aos autos prova da sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

gratuidade judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006714-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037505-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037505-09.2017.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA MENDES NOGUEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. As Requeridas interpuseram 

Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1001423-68.2018, insurgindo-se 

contra a decisão de id n. 11164239 que deferiu a tutela de urgência na 

forma reivindicada na inicial. Em sede de retratação, não vislumbro 

qualquer motivo que enseje a mudança da decisão concedida, de modo 

que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 

3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. Aguarde a realização 

da audiência conciliatória. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030692-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR ROGERIO PALHANO PORTILHO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030692-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: WALMOR ROGERIO PALHANO PORTILHO ARRUDA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. A Requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1001816-90.2018, insurgindo-se contra a decisão de id n. 10769634 que 

deferiu a tutela de urgência na forma reivindicada na inicial. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão concedida, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator. Aguarde a realização da audiência conciliatória. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006121-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO MARCIO MAGALHAES (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:

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 as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005952-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODNAN FERNANDO 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:

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006146-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CRISTINA SILVERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem 

Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006095-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA 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:

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 Requerida a se manifestar 

acerca da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005996-60.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUIS DA CRUZ 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)

 

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, 02 de Março de 2018. 

Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA DO ESPIRITO SANTO (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:

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 as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008885-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes a se manifestarem acerca da 

perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006588-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CLAUDIA NAMAN (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)

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, 02 de Março de 2018. 

Analice Rosolem Santos Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA DERIVADOS DO LEITE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO)

SANDRA REGINA MOYSES DIAS OAB - 378.224.461-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004896-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: ARICA DERIVADOS DO LEITE LTDA - ME REPRESENTANTE: 

SANDRA REGINA MOYSES DIAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 

2018, às 08:30 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 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). Determino que a Requerente comprove o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Determino 

que a Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido este prazo e não havendo recolhimento das custas, venham 

os autos imediatamente conclusos. Certifique se houve o cumprimento do 

mandado de id n. 11975375. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002558-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CANDIDA DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002558-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: JANAINA CANDIDA DE RESENDE 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 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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002568-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOESLEI SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002568-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOESLEI SOUZA COSTA 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 
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audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

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). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-84.2018.8.11.0041

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:

ANNY KAROLINE FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001944-84.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

ANNY KAROLINE FREIRE 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. 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 

na inicial. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002010-64.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

STHEFANY VICTORIA PASSOS DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002010-64.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

RAFAEL DA SILVA SANTOS, STHEFANY VICTORIA PASSOS DA SILVA 

PEREIRA 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. 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 na 

inicial. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002433-24.2018.8.11.0041

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:

ALEXANDRE MAITELLI (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MARQUES CALDEIRA (EXECUTADO)

ALESSANDRA CRISTIANA DE BARROS FIGUEIREDO CALDEIRA 

(EXECUTADO)

DANIELA PIAU DE LIMA MAITELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002433-24.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: ALEXANDRE 

MAITELLI, JOAO CARLOS MARQUES CALDEIRA, ALESSANDRA 

CRISTIANA DE BARROS FIGUEIREDO CALDEIRA, DANIELA PIAU DE LIMA 

MAITELLI 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. Determino que a Exequente 

comprove o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAISAL MOHAMAD SALHA OAB - SP283354 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

PARECIS ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002470-51.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A., PARECIS ENERGIA S.A., SAPEZAL 

ENERGIA S.A. Vistos etc. Em que pesem as justificativas lançadas pelo 

Exequente 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 porque ele se qualifica como 

engenheiro civil e recebia salários de grande monta das Executadas. 

Ademais, a declaração de pobreza é relativa e deverá ser analisada pelo 

juízo, levando em conta a situação fática disposta nos autos, bem como, o 

simples fato da carteira de trabalho do Exequente não estar assinada não 

justifica a concessão do benefício, pois em evidência que ele é um 

profissional autônomo. 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.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002605-63.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: 

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. 

Determino que a Exequente comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003716-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA ROCIOLI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Com base no art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte Requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

prova da sua hipossuficiência, bem como, juntar declaração de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade judicial. 

Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o endereço eletrônico das Requeridas, conforme estabelece o 

art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a parte 

autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Por fim, observo que o documento comprobatório do endereço do 

Requerente (ID 11818577) está inelegível, assim, intime-se a parte autora 

para que regularize o vício apontado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006823-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA NUNES VIANA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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, 02 de Março de 2018. Analice Rosolem Santos Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000733-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. M. (AUTOR)

ANA JULIA BORGES TIAGO MONTENEGRO (AUTOR)

E. B. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000733-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANA JULIA BORGES TIAGO MONTENEGRO, ESTHER BORGES 

MONTENEGRO, GIOVANNI BORGES MONTENEGRO RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Determino a retificação do valor da causa no sistema 

PJE, observando o valor indicado na inicial. Defiro a prioridade na 

tramitação do presente feito, nos termos do artigo 1048, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 11 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). 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, em 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpram-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FURTADO DE MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001813-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAQUIM ALEXANDRE DA CONCEICAO RÉU: ROBERTO 

FURTADO DE MENDONCA Vistos etc. Observa-se que a parte Autora 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 Requerente ao anexar os documentos que 

acompanham sua inicial identificou os mesmos como “Q1801100” a 

“QUIN1800”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime 
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a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 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, determino a exclusão dos 

documentos juntados de forma equivocada com a inicial (id n. 11541341 a 

11541359). No mesmo prazo acima fixado, determino que o Requerente 

manifeste a opção pela realização ou não na audiência de conciliação (art. 

319, VII, do Código de Processo Civil). Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030838-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSA NUNES (AUTOR)

JOAQUIM SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES (RÉU)

ANTONIO LISBOA PEREIRA (RÉU)

NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1030838-07.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 345.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: 

JOAQUIM SANTANA NUNES, ANTONIA ROSA NUNES Parte Ré: RÉU: 

ALESSANDRO MARCONDES ALVES, NALON ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTONIO LISBOA PEREIRA Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: ALESSANDRO MARCONDES ALVES Endereço: 

Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº 877 – Condomínio Bonavita 

–Apto.2304 E – Bairro Jardim Aclimação, CEP 78050-243 –Cuiabá/MT 

Nome: NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME Endereço: Av. 

Itália, nº 905 – Bairro Jardim Itália – Cuiabá - MT - CEP 78060 - 755 Nome: 

ANTONIO LISBOA PEREIRA: Endereço: Av. Itália, nº 905 – Bairro Jardim 

Itália – Cuiabá - MT - CEP 78060 - 755 A presente carta, referente ao feito 

acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, 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 carta,para que compareça a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO designada para a data: 26 

de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste fórum. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Considerando que os Requeridos não foram citados, redesigno a 

audiência conciliatória para 26 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste fórum. 

Cite-se o requerido Alessandro Marcondes Alves, conforme pretendido na 

petição de id n. 10874123. Indefiro o pedido de citação do requerido 

Antonio Lisboa Pereira por meio de WhatsApp por ausência de previsão 

legal. Salienta-se que a citação será pessoal, conforme estabelece o 

artigo 242 do Código de Processo Civil. Indefiro também a citação dos 

requeridos Antonio Lisboa Pereira e Nalon Engenharia e Construções 

LTDA via edital, conforme pleiteado (id n. 11701761), pois não restaram 

esgotados todos os meios possíveis para localização deles, haja vista que 

sequer houve requerimento de busca de endereço junto aos cadastros de 

órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3º, 

do Código de Processo Civil). Assim, determino que os Requerentes 

promovam o andamento do feito no sentido de citar os requeridos Antonio 

e Nalon, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, expeça-se o 

devido mandado citatório. Os Requerentes serão intimados para a 

audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

e a ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade 

da justiça. Cumpram-se. Intimem-se. ADVERTÊNCIAS: 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). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. A presença pessoal da parte fica dispensada se constituir 

representante com poderes específicos para negociar e transigir (art. 334, 

§10 do CPC). A parte ré 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). 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). Atenciosamente, Analice Rosolem 

Santos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ CUIABÁ, 2 

de março de 2018. Senhor(a): RÉU: ALESSANDRO MARCONDES ALVES, 

NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTONIO LISBOA 

PEREIRA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000679-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Luciana Valério de Campos ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos em face de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, ambos qualificados nos autos. A requerente pretende, 

em síntese, liminarmente, que a requerida suspenda a cobrança de 

valores referente a inúmeros empréstimos não contratados, sob o 

argumento de que não firmou com a requerida os contratos em discussão. 

Emenda a inicial em ID 11711940. Relatado o necessário, decido. Recebo a 

emenda da inicial de ID 11711940, bem como, os seus documentos. 

Inicialmente, anoto que a parte Requerente pleiteou o deferimento de tutela 

de urgência baseando o pedido no artigo 305 do Código de Processo Civil, 

contudo, tal dispositivo versa acerca sobre o procedimento de tutela 

cautelar em caráter antecedente. Assim, em observância ao princípio da 

fungibilidade, passo a apreciar o pedido com base no art. 300 do mesmo 

Codex acima citado. 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 tais considerações, entendo 

que assiste razão a parte requerente. Pois bem. A probabilidade do direito 

se evidencia na afirmação da requerente de que não firmou os contratos 
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de empréstimos cobrados pela instituição bancária, bem como, pelo 

Boletim de Ocorrência de ID 11368935, e ainda, pelos documentos 

contidos em ID 11368911, ID 11368922, ID 11368923, ID 11368924, ID 

11368926 e ID 11368928. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se, 

a meu ver, na dedução de valores expressivos no holerite do genitor da 

Requerente de dívidas que estão em discussão, e ainda, na possibilidade 

de que tais descontos causem problemas financeiras a parte Autora. 

Sendo assim, constatado os requisitos previstos em lei, cabe à requerida 

suspender a cobrança das prestações a vencer dos referidos 

empréstimos. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada, para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança das prestações à vencer dos contratos 

em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias. Com base no artigo 297 do 

CPC, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de 

descumprimento da presente, até o limite máximo de 10 (dez) dias. Nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedo à parte autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. No que atine ao 

pedido de inversão do ônus da prova, há que se anotar que o artigo 373, 

§1º, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 373. (...) §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. Por sua vez, 

é cediço que a Lei nº. 8.078/90 (CDC) introduziu importantes modificações 

nos direitos das obrigações contratuais. Restringindo, mediante normas de 

ordem pública, os princípios clássicos da ampla autonomia da vontade e 

da irrestrita liberdade contratual, permitindo que o Estado-juiz se insira na 

relação de consumo para proporcionar a igualdade real entre os 

contratantes, ao evitar abusos cometidos contra o consumidor, que é 

sempre a parte vulnerável (art. 4º, inc. I, CDC). Dispõe o art. 6º, VIII, da Lei 

nº. 8.072/90: 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 experiência; Portanto, diante da relação trazida à 

exame, verifico estarem presentes os requisitos necessários à aplicação 

da inversão do ônus da prova, o que se mostra imprescindível para 

promover o equilíbrio entre as partes, questão de fundamental importância 

para o justo deslinde do feito. Por tais razões e em observância aos 

dispositivos legais acima mencionados, inverto o ônus da prova, ficando 

ele a cargo da empresa requerida. Com base no artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Assim, cite-se a requerida, 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). 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, registro que o presente feito deve ter prioridade em sua 

tramitação em razão do genitor da Requerente ser pessoa idosa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004460-77.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES RÉU: CAB 

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

ESGOTO Vistos etc. Maria Aparecida Gomes de Souza Tonhá Alves 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido 

de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral em face de Águas Cuiabá, 

ambos qualificados nos autos. A Autora sustenta ser consumidora do 

fornecimento de água pela requerida. Alega, no entanto, que a Requerida 

apurou na fatura de janeiro de 2018 o consumo de água de forma 

majorada, não condizendo com seu consumo. Aponta que não fraudou o 

hidrômetro e tem como média mensal o consumo de 10m³. Requereu, em 

sede de tutela de urgência, o restabelecimento no fornecimento de água 

na unidade consumidora de n. 15997-2 e que a Requerida seja compelida 

a inserir seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 11956061 e passo à apreciação da 

tutela de urgência pleiteada. 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 

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. 11914095, 11914221 e 11914097 que demonstram, 

ao menos neste momento, que o consumo faturado em janeiro de 2018 

não condiz com a média de consumo da unidade consumidora em questão, 

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 à 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). Por consequência, entendo ser 

incabível, neste momento, a inserção do nome da Requerente no rol dos 

órgãos de inadimplentes, em razão da discussão judicial da fatura em 

atraso. 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. 15997-2 e se abstenha de inserir o nome da Requerente junto aos 

órgãos de restrição ao crédito, em relação à fatura em discussão (janeiro 

de 2018 – id n. 11914097). Em caso de descumprimento da presente, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. 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 11 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 
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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). Determino 

que a Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005009-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005009-87.2018.8.11.0041 

AUTOR: JABSON LUIZ MIRANDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Jabson Luiz Miranda ajuizou 

a presente Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada em face de 

Centrais Elétricsa Matogrossenses S/A - CEMAT, ambos Qualificados nos 

autos. O Requerente sustenta ser consumidor de energia elétrica 

fornecida pela concessionária Requerida, todavia, foi surpreendido com o 

valor abusivo das faturas referentes aos meses de abril, maio e agosto de 

2017, vencidas respectivamente em junho e setembro do referido ano, 

face a recuperação de consumo. Alega que a suspensão dos serviços 

por dívida pretérita é ilegal. Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência e se abstenha de inserir o nome dele junto aos órgãos de 

restrições ao crédito. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

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

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 11988665, 11988672 e 11988673, que demonstram 

que as faturas em discussão encontram-se majoradas, em razão de 

consumo de energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que 

havendo suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, o 

corte de energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à cobrança 

de débitos pretérito. Neste sentido também tem sido o entendimento 

adotado pelos Tribunais estaduais: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 

DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 

pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode o consumidor ser privado 

de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, ante a discussão judicial 

das referidas faturas de energia. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de 

n. 6/2070965-5, no prazo de 01 (um) dia, bem como, não insira o nome do 

Requerente junto aos órgãos de inadimplentes, em relação às faturas dos 

meses de abril, maio e agosto de 2017. Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 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 11 de junho de 2018, às 09:00 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). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES GOMES BEZERRA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001747-32.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: RENE DOS SANTOS EXECUTADO: EVANILDES GOMES 
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BEZERRA GONCALVES Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 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 no item “f” da inicial. Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001845-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001845-17.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: RENATA PATRICIA DA SILVA Vistos etc. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público Estadual para 

manifestação, no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002729-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO YULE GARDES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002729-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO RICARDO DA SILVA RÉU: LUIS AUGUSTO YULE 

GARDES Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 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). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003349-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ademar Pereira de Almeida ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de Tutela de Urgência em face de Oi 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, 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 do Requerente foi 

inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 11759598), bem como, na 

afirmação do Autor de que desconhece a dívida cobrada. 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 a 

empresa Requerida. 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, referente ao débito em discussão. 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 12:30 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002956-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DO SABIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003944-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MIRANDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NUNES ANGELIM (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Mônica Miranda Rodrigues ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência em 

face de João Nunes Agelim, ambos qualificados na inicial. A Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, que o Requerido seja compelido a 

custear todo o tratamento médico hospitalar medicamentosos necessários, 

bem como, o ressarcimento imediato do valor gasto no importe R$1.330,61 

(um mil trezentos e trinta reais e sessenta e um centavos). 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). Observa-se que a Requerente pretende que o Requerido 

custeie seu tratamento médico hospitalar e lhe reembolso o valor que já 

gastou com o seu tratamento, sob o argumento de negligência do 

Requerido quanto as condições de trabalho, todavia, tal provimento não 

pode ser analisado liminarmente, pois trata da resolução da lide, em claro 

detrimento aos princípios constitucionais do contraditório e do devido 

processo legal. Inviável neste momento processual o deferimento da tutela 

pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da presente demanda, 

haja vista a necessidade de averiguar a existência de culpa ou não do 

Requerido pelo acidente ocorrido com a Requerente. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE 

VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido da Autora importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que, o 

indeferimento faz-se necessário. Diante do exposto, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a 

tutela de urgência reivindicada pelo requerente. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 do novo 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 05 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se o Requerido, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003400-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Jessica Aparecida de Araújo e Silva ajuizou a presente Ação 

de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em 

face de Sky Brasil Serviços Ltda e MRV prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações Spe Ltda, todas já qualificadas nos autos. A requerente 

pretende, em sede de tutela de urgência, que seja determinado a 

constatação por Oficial de Justiça em seu apartamento, bem como, em 

todo o seu bloco e demais unidades do condomínio onde residi, a fim de 

certificar a existência da fiação da Sky e quantos pavimentos verticais 

existem. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, decido. 

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, 
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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 do Imóvel (ID 11771590), pela 

foto contida em ID 11771592, pela propaganda de ID 11771594, bem como, 

pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio onde residi a 

Requerente (ID 11771596). Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se 

respaldo no eminente prejuízo que a Requerente possa vir a sofrer com a 

espera da tramitação do feito até a prolação da sentença, uma vez que os 

materiais relativos a instação de tv por assinatura podem vir a ser 

retirados. 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 a 

empresa Requerida. Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase 

de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida faz-se 

necessário, pois presentes os requisitos. Ante o exposto, e por tudo que 

dos autos constam, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar 

que seja expedido mandado de constação a fim de verificar a existência 

de fiação de tv por assinatura instalada pela empresa Requerida no 

apartamento da Requerente, no bloco onde o mesmo se localiza e nos 

demas módulos. 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. Com base no artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Concliação 

instalada neste Fórum. Assim, citem-se as Requeridas, 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). 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). Defiro os benefícios da gratuidade judicial a Requerente, 

nos termos do art. 98 do CPC e da Lei 1060/50. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003560-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Neiva Aparecida Alves da Silva ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Prime Incorporações e 

Construção S/A e Mrv Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações 

Spe Ltda, todos qualificados nos autos. A requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, que seja determinada a imediata entrega das chaves 

do imóvel adquirido junto as Requeridas, bem como, a sua imissão na 

posse no mesmo. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, 

decido. 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). Feitas as 

necessárias ponderações, observo a inexistência da probabilidade do 

direito da Requerente, uma vez que conforme se vê do contrato firmado 

entre as partes juntado em ID 11794802, especificadamente nos Itens 3.2 

e 4.2 do Quadro Resumo e Cláusula 4.4, foi pactuado que as despesas de 

transferência do imóvel seriam suportadas pelo Promitente Comprador, no 

caso, a Requerente. Dito isso, a Requerente não traz nenhuma prova de 

que quitou as despesas de transferência do imóvel e nada menciona a 

este respeito em sua exordial, apenas relatando que o imóvel não foi lhe 

entregue em razão do não pagamento das despesas já mencionadas 

acima. Daí se conclui que não havendo o juízo de certeza, mas sim um 

juízo de probabilidade, como no caso em tela, a medida de urgência deve 

ser rejeitada. Nesse sentido tem caminhado os tribunais pátrios: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - RETIRADA DO NOME DO 

AGRAVANTE DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA 

DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A 

PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15)- DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (lei 

13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Ausente os elementos que evidenciem a 

probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada 

detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria 

das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser 

negado provimento ao agravo de instrumento. (TJ-MG - AI: 

10388150029659001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 01/04/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/04/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Presença de elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aplicação do artigo 300, do 

NCPC. Nos termos do art. 300 (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 

Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido em parte e, na 

par te conhecida,  parc ia lmente prov ido.  (TJ-SP -  AI : 

22128435720158260000 SP 2212843-57.2015.8.26.0000, Relator: Vera 

Angrisani, Data de Julgamento: 08/06/2016, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 08/06/2016). Logo, não vislumbro a probabilidade do 

direito da requerente capaz de ensejar no deferimento da tutela 

reivindicada. Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência pretendida. 

De outro norte, no que atine ao pedido de inversão do ônus da prova, há 

que se anotar que o artigo 373, §1º, do novo Código de Processo Civil 

dispõe: Art. 373. (...) §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 
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desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por sua vez, é cediço que a Lei 

nº. 8.078/90 (CDC) introduziu importantes modificações nos direitos das 

obrigações contratuais. Restringindo, mediante normas de ordem pública, 

os princípios clássicos da ampla autonomia da vontade e da irrestrita 

liberdade contratual, permitindo que o Estado-juiz se insira na relação de 

consumo para proporcionar a igualdade real entre os contratantes, ao 

evitar abusos cometidos contra o consumidor, que é sempre a parte 

vulnerável (art. 4º, inc. I, CDC). Dispõe o art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.072/90: 

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 experiência; Portanto, diante da relação trazida à exame, verifico 

estarem presentes os requisitos necessários à aplicação da inversão do 

ônus da prova, o que se mostra imprescindível para promover o equilíbrio 

entre as partes, questão de fundamental importância para o justo deslinde 

do feito. Por tais razões e em observância aos dispositivos legais acima 

mencionados, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo das empresas 

requeridas. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 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, 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). 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). Defiro os benefícios da gratuidade judicial ao Requerente, nos 

termos do art. 98 do CPC e da Lei 1060/50. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004094-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ademar Pereira de Almeida ajuizou a presente Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais com pedido 

de Tutela de Urgência em face de Banco Cbss S/A (Banco Ibi), 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, 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 do Requerente foi 

inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 11864246), bem como, na 

afirmação do Autor de que desconhece a dívida cobrada. 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 a 

empresa Requerida. 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, referente ao débito em discussão. 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, ficando a cargo do banco Requerido. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 05 

de junho de 2018, às 09:30 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADYSON SA FLORO OAB - MT0017518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004943-10.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Sharewood do Brasil Reflorestadora LTDA ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Tutela 

Antecipada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambos qualificados nos autos. A Requerente sustenta ser 

consumidora de energia elétrica fornecida pela concessionária Requerida, 

todavia, foi surpreendida com a cobrança, através de Carta ao Cliente, de 
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R$ 17.441,96 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e um reais e 

noventa e seis centavos), face a recuperação de consumo. Alega que 

sempre honrou suas obrigações em dia, não existindo saldo pendente de 

pagamento, e que tentou solucionar o impasse administrativamente. 

Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de 

n. 6/926187-6. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve’’ ou “menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia através do documento de id n. 11982230 que demonstra 

cobrança de valores pela Requerida, em razão de consumo de energia 

não faturado, cuja prática comercial contraria o entendimento 

jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 

849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. 

Neste sentido também tem sido o entendimento adotado pelos Tribunais 

estaduais: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 

pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos ao desenvolvimento da sua atividade comercial. 

Salienta-se que a energia é considerado um bem essencial à vida, saúde e 

à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da 

República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode a consumidora, 

ao menos neste momento processual, ser privada de serviço essencial, 

estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/926187-6, em relação ao 

débito em discussão nos autos. Em caso de descumprimento, fixo multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. 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 11 de junho de 2018, às 09:30 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). Determino 

que a Requerente comprove o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Romário Almeida de Santana ajuizou a presente Ação de 

Rescisão de Contrato com pedido de Tutela de Urgência em face de Mrv 

Prime Projeto MT I Incorporações Spe Ltda, ambos qualificados nos autos. 

O Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

suspenda quaisquer cobranças em relação ao contrato em discussão, 

bem como, se abtenha de incluir seu nome junto aos órgãos de restrição 

ao crédito. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, 

decido. 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 tais considerações, entendo 

que assiste razão a parte requerente. Pois bem. A probabilidade do direito 

se evidencia nos documentos juntados em ID 11864487, ID 11864675, ID 

11864924, ID 11865094, ID 11865250, ID 11865387, dentre outros juntados 

com a inicial, os quais, evidenciam, ao menos neste momento de cognição 
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sumária, os fatos relatados na inicial. Por sua vez, a urgência do pedido 

encontra-se, a meu ver, na possibilidade do nome do Autor ser inserido 

nos órgãos de inadimplentes em caso de não pagamento de uma dívida 

referente a contrato que o Requerente deseja rescindir. 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, e por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada, para determinar que a Requerida suspenda as 

cobranças relativas ao contrato de compra e venda em discussão, bem 

como, se abstenha de incluir o nome do Requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito. Com base no artigo 297 do Código de Processo Civil, 

fixo multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da presente, até o limite máximo de 10 (dez) dias. Nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedo à parte autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. No que atine ao 

pedido de inversão do ônus da prova, há que se anotar que o artigo 373, 

§1º, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 373. (...) §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. Por sua vez, 

é cediço que a Lei nº. 8.078/90 (CDC) introduziu importantes modificações 

nos direitos das obrigações contratuais. Restringindo, mediante normas de 

ordem pública, os princípios clássicos da ampla autonomia da vontade e 

da irrestrita liberdade contratual, permitindo que o Estado-juiz se insira na 

relação de consumo para proporcionar a igualdade real entre os 

contratantes, ao evitar abusos cometidos contra o consumidor, que é 

sempre a parte vulnerável (art. 4º, inc. I, CDC). Dispõe o art. 6º, VIII, da Lei 

nº. 8.072/90: 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 experiência; Portanto, diante da relação trazida à 

exame, verifico estarem presentes os requisitos necessários à aplicação 

da inversão do ônus da prova, o que se mostra imprescindível para 

promover o equilíbrio entre as partes, questão de fundamental importância 

para o justo deslinde do feito. Por tais razões e em observância aos 

dispositivos legais acima mencionados, inverto o ônus da prova, ficando 

ele a cargo da empresa requerida. Com base no artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 2018, às 10:00 

horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Assim, cite-se a requerida, 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, novo CPC). Consigne-se que a parte 

requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, novo CPC), bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas 

de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do novo CPC). Na 

audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de 

contestação (art. 335 do novo CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PORTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (REQUERIDO)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001849-54.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: EMILIA PORTO RAMOS REQUERIDO: NEWTON FLAVIO 

FERNANDES TAFURI, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA 

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 11 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). 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000002-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000002-17.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ENEIDE MARIA DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para que preste contas segundo 

o estabelecido no artigo 550 do Código de Processo Civil ou apresente sua 

contestação, em 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte Autora e das contas serem 

julgadas como oferecidas, conforme artigos 355 e 550, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil. Destaca-se que as contas deverão ser 

prestadas pela parte Requerida de acordo com o que dispõe o artigo 551 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0012710A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001110-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: LEILA APARECIDA ROCHA DE SOUZA RÉU: HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA 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 11 de junho de 2018, às 11:00 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). Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000065-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA MUNIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000065-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSEFINA MUNIZ DOS SANTOS RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 11 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). 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. Intime-se. 

Cumpram-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003894-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MARTINS CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN FERREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Sidinei Martins Crescencio ajuizou a presente Ação Ordinária 

de Obrigação de Fazer c/c com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

em face de Jonatan Ferreira Almeida, Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso – Detran/MT e Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/MT, todos qualificados nos autos. Vem 

a parte requerente 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 requerente (id n. 

11835346) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento 

do mérito. Sem custas, dado a assistência judiciária gratuita que defiro ao 

Requerente. 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. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004913-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZO & MELLO OLIVEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL (RÉU)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (RÉU)

MATTIUZO E MELLO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1004913-72.2018.8.11.0041 Vistos, Nos termos do que 

dispõe o artigo 145, § 1º do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito 

para processar e julgar a presente ação. Dessa forma, remetam-se os 

autos ao meu Substituto Legal, com as homenagens deste Juízo. 

Proceda-se as anotações necessárias nos autos, quanto ao meu 

impedimento a fim de evitar conclusões indevidas. Intime-se a parte 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004906-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, 

inciso VI do CPC, visto que, falta documento necessário à propositura da 

ação, e precisa ser adequado. Neste caso, o Boletim de Ocorrência que 

acompanha o pedido encontra-se incompleto. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente para no prazo 

de 15 dias, emendar o pedido trazendo para os autos o Boletim de 

Ocorrência, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Presumindo como verdadeira a declaração 

apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 99 do 

CPC, concedo ao requerente a Gratuidade da Justiça Deixe ressaltado o 

dever em observar as regras de digitalização de documentos a serem 

anexadas ao processo eletrônico do sistema do PJE, antes de envia-los, 

visto que devem sempre ser anexados de forma legível, conforme 

determina a Resolução nº185/2013 do CNJ, e a Resolução n 04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, salientando que a inobservância dos parâmetros de 

peticionamento e protocolização de peças, implicam no indeferimento da 

petição inicial e o arquivamento imediato do feito. Decorrido o prazo, voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004908-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANDERSON RODRIGUES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, 

inciso VI do CPC, visto que, falta documento necessário à propositura da 

ação, e precisa ser adequado. Neste caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência e do comprovante de renda do 

requerente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, tem 

entendido, que sem a comprovação nos autos, do estado de penúria do 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Desse modo, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 e do art. 321 ambos do CPC, 

intime-se a parte requerente para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

anexar nos autos o Boletim de Ocorrência, bem como, demonstrar que faz 

jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de 

Renda, no caso (declaração de imposto de renda) por tratar-se de 
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profissional autônomo, sob pena de indeferimento do benefício, ou para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único e 290 do CPC). Decorrido o prazo, voltem os autos 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004878-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSENCIAL MIDIA E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTERO GRACIANO DE CARVALHO MELO JUNIOR OAB - PE32875 

(ADVOGADO)

JEFFERSON JOSE NASCIMENTO GUEDES OAB - PE24911 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA (EXECUTADO)

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1004878-15.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Execução de 

Sentença distribuída por dependência ao Processo Físico nº 

27716-42.2013.811.0002 – código 821524, que tramita na Décima Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Diante do exposto, determino o 

encaminhamento do presente feito ao Juízo da Décima Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT, com as nossas homenagens. Intime-se a parte 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004670-31.2018.8.11.0041

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:

JANDERSON CARVALHO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça a ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de 

recolhimento de custas processuais, acompanhada do respectivo 

comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se 

regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e 

a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004894-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI (EXECUTADO)

M T A MALVEZZI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas Processuais, 

acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho 

de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal 

de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11949959 designo o 

dia 22 de maio de 2018, às 08:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038148-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN POQUIVIQUI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12.064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748667 designo o 

dia 23 de maio de 2018, às 10:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038148-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN POQUIVIQUI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12.064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1038148-64.2017.8.11.0041. Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). A parte, no entanto, poderá constituir representante por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, 

art. 334, § 10). Não havendo autocomposição o prazo para contestação é 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, 

não apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 1ª de março de 2018 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 
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(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038175-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAN GUEDES VULCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748678 designo o 

dia 23 de maio de 2018, às 10:15, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038176-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748688 designo o 

dia 23 de maio de 2018, às 10:30, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

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

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025986-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018703-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA PATRICIA DE ARRUDA (RÉU)

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS (RÉU)

NEVOLANDA LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

EDMIR OLIVEIRA DE ARRUDA (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021056-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIONEY DA CRUZ MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada/Requerente para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023759-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA NELLI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476 (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

EDGAR DE MOURA LIMA OAB - GO42239 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023759-74.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora nos Id.11941910 informando do descumprimento da tutela de 

urgência deferida no Id.9438072, comprovando com os documentos dos 

Ids.11941926, 11941938, 11941948, 11941954, 11941963, 11941974, 

11941977 e 11941997 a reincidência do problema relatado na exordial, o 

que impõe a assistência material deferida em sede de tutela com a 

disponibilização de um veículo reserva até a realização do conserto do 

carro da Autora. Contudo, a petição da Ré anexada ao Id.10805720 

informa o cumprimento da medida após a intimação da decisão inaugural, 

de modo que, visando garantir integralmente o principio do contraditório, 

ampla defesa e o devido processo legal, bem como subsidiar o juízo no 

sentido de embasar futura decisão coercitiva, entendo imprescindível 

oportunizar a Requerida que se manifeste acerca da comunicação da 

parte Autora identificadas acima (descumprimento da tutela deferida). 

Saliento que, a decisão inicial tem validade para todo o curso da ação ou 

até sua eventual revogação, o que significa que, em caso de reincidência 

do problema narrado na exordial e entrega do veículo na posse da Ré, 

esta deve disponibilizar o carro reserva para atender a Requerente. Desta 

feita, INTIME-SE a Requerida para que no prazo de 24h (VINTE E QUATRO 

HORAS) se manifeste acerca do descumprimento da ordem proferida na 

decisão Id.9438072, sob de lhe ser aplicadas as sanções civis e penais 

cabíveis, inclusive demonstrando documentalmente, se for o caso, o 

cumprimento da ordem na oportunidade do retorno do veículo à sua posse 

conforme consta nos documentos dos Ids.11941926, 11941938, 

11941948, 11941954, 11941963, 11941974, 11941977 e 11941997. Por 

derradeiro, com a contestação apresentada ao Id.1142480, impugnada no 

Id.1188002, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC), 

indicando que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036046-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, instruído com 

os Títulos Executivos (cheques), onde a parte exequente vem aos autos 

anexa documento probatório de renda, para emenda do pedido. Dessa 

forma, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada no 

feito, defiro o pedido formulado no Id 11107514, para emenda do pedido, e 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, defiro ao 

exequente a Gratuidade da Justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Cite-se a parte(s) executada(s) para, no prazo 
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de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, 

artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005189-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR DOS REIS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito. Proceda-se a identificação nos autos 

quanto ao meu impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A 

seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intime-se a parte 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005165-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA DA SILVA (RÉU)

A S DA SILVA - AUTO SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito. Proceda-se a identificação nos autos 

quanto ao meu impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A 

seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intime-se a parte 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005140-62.2018.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

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

instruída com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, onde o requerente declara que não 

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

desinteresse manifestado expressamente pelo autor, em relação à 

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

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

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

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

determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJMT 

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

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a(s) 

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

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

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

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005108-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNY VIEIRA DA CRUZ (AUTOR)

LOURIVALDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMOND HOUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME 

(RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisória, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais e sem comprovante de endereço 

dos requerentes. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, intime-se o 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no feito o comprovante de endereço e a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de 

julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005144-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

que a parte autora requer a de gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Isto posto, 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, concedendo a 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005064-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, de forma a demonstrar que faz jus ao benefício 

requerido, trazendo para o feito a (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005135-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o 

documento pessoal do requerente encontra-se ilegível, bem como, 

encontra-se a inicial, desacompanhada do comprovante de renda do 

requerente para análise do pedido de gratuidade. Isto posto, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos o documento acima 

elencado de forma legível, bem como, para demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, trazendo para o feito cópia da CTPS, holerite ou a 

última declaração de imposto de renda do requerente, sob pena de 

indeferimento do benefício, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Ressalte-se o dever em observar as regras de 

digitalização de documentos a serem anexadas ao processo eletrônico do 

sistema do PJE, antes de envia-los, visto que devem sempre ser anexados 

de forma legível, conforme determina a Resolução nº185/2013 do CNJ, e a 

Resolução n 04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, salientando que a inobservância dos 

parâmetros de peticionamento e protocolização de peças, implica no 

indeferimento da petição inicial e o arquivamento imediato do feito. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005127-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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-46 PROTESTO

Processo Número: 1003492-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 38 de 241



Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L VIEGAS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1003492-47.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de tutela consistente em obrigação de fazer, cuja 

causa de pedir não se amolda ao conjunto probatório apresentando, 

carecendo a ação de esclarecimentos. Isto porque, na exordial a 

Requerente ataca protesto de título reputado indevido, uma vez que o título 

apresentado ao protesto estaria adimplido, sendo ilegítimo protesto. 

Todavia, observo que o título relativo a nota do Id. 11783891 e Id.11783938 

se referem a Duplicata nº252268/01 no valor de R$736,09 (setecentos e 

trinta e seis reais com nove centavos) com vencimento em 12/12/2016, 

apresentado ao protesto em 22/12/2016. Ao passo que a transação 

bancaria em que a Autora sustenta o pagamento da duplicata ocorreu em 

12/01/2017, ou seja, um mês após o vencimento da duplicata (12/12/2016), 

o que denota a responsabilidade do devedor/Autora em promover as 

diligências necessárias à baixa do protesto, aparentemente devido, uma 

vez que o título, em tese não foi adimplido até a data do vencimento. Neste 

ponto, esclareço que, é dever do credor fornecer os documentos 

necessários à baixa do protesto apresentado em desfavor do devedor 

para que este providencie a devida exclusão do registro, porém inexiste 

nos autos qualquer elementos que indiquem a recusa da Ré ou mesmo a 

tentativa da Autora em acessar a carta de anuência para a apresentação 

na serventia a fim de baixar o protesto. Portanto, diante das ponderações, 

deve a parte Autora esclarecer qual a justa causa para a propositura da 

ação, uma vez que o título protestado aparentemente não foi adimplido em 

tempo hábil. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido Código de Processo Civil, 

EMENDAR A INICIAL, para querendo ESCLARECER qual a justa causa para 

a propositura da ação, bem como do pedido de tutela de urgência, uma 

vez que os documentos imbricados na exordial demonstram o 

inadimplemento do título protestado em tempo hábil, ou JUNTE aos autos 

elementos de prova que indiquem a recusa e/ou impedimento da Requerida 

em fornecer a documentação necessária à baixa do protesto reputado 

indevido pelo Autor. Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, 

nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina 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. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022177-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO CUIABANO FILHO (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)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada/Requerente para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021675-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA 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)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada/Requerente para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012760-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EMBARGANTE)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019805-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BARROS PAULINO (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)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar do pagamento da 

condenação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005114-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER (AUTOR)

B. L. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005114-64.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 
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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, com as devidas anotações 

no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000973-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000973-02.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL anexada ao Ids.11698993 em que a parte Autora comprovou fazer 

jus a gratuidade da justiça e comprovou a suspensão do serviço. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA aviada pelo ESPÓLIO DE ALFINA FERREIRA DOS SANTOS, 

representado pela inventariante Rosa Lima dos Santos, em face da 

ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/356195-8 de 

titularidade da Autora. Assevera a Requerente que propôs a presente 

ação objetivando o protesto ao corte indevido do serviço oferecido pela 

Requerida após vistoria unilateral realizada no imóvel localizado na Estrada 

Velha da Guia, nº135, bairro Sucuri, Estância Nossa Senhora Aparecida, 

CEP 78.000-000 nesta Capital, bem como a desconstituição da dívida 

gerada pela cobrança de multa por crime que não cometeu, além de 

ressarcimento pelos danos morais pelos prejuízos sofridos referentes ao 

corte indevido da energia elétrica na unidade consumidora da Requerente. 

Discorre a Autora que conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade 

nº644998 foi diagnosticado “procedimento irregular no medidor”, sem 

precisar qual seria o vício encontrado. Afirma que, ao buscar a Requerida 

para saber acerca da irregularidade esta se manteve inerte às 

reclamações da Autora, promovendo o corte no fornecimento da energia 

elétrica, razão porque em sede de tutela de urgência pugna pelo 

restabelecimento do serviço e no mérito pela desconstituição da 

recuperação de consumo enviada à Autora. Discordando totalmente do 

valor cobrado e por não ter condições financeiras de adimplir o débito, 

pugna pela concessão da tutela de urgência no sentido de que seja 

mantido a prestação do serviço até o deslinde da ação e a abstenção do 

envio dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao crédito, cujo mérito 

é o afastamento da abusividade e a reparação dos danos sofridos pelo 

Requerente. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais 

ainda, quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do 

consumo”. Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença 

de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido que o corte de energia em razão de suposta fraude no medidor 

apurado unilateralmente pela empresa concessionaria: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

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

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

interrupção dos serviços imediatamente nas seguintes hipóteses: Art. 168. 

A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, 

quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia 

elétrica, sem que haja relação de consumo. Art. 172. A suspensão por 

inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I 

– não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, 

previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do 

art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do 

consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento 

de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja 

responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que 

vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; Portanto no 

caso dos auto, a alegação de fraude estampada no Id.11408166 que 

originou a recuperação de consumo no valor de R$1.064,68 (um mil e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 40 de 241



sessenta e quatro reais com sessenta e oito centavos) e, a priori, a 

perícia unilateral realizada pela empresa Requerida se enquadra na 

hipótese do artigo 168, autorizando o corte imediato do serviço. Ao passo 

que elevado valor da recuperação do consumo (R$1.064,68) e o obvio 

inadimplemento da Autora, dado ao questionamento do débito, bem como a 

falta de recuso financeiro para do, se enquadra na hipótese do artigo 172, 

I, da Resolução, o que resultou na suspensão dos serviços conforme 

minimamente demonstrado pelo registro fotográfico do Id.11699208, o que 

evidencia a probabilidade do direito à concessão da medida. Destarte, o 

perigo do dano também esta caraterizado para o deferimento da medida 

preventiva, até que se discuta a legalidade da cobrança, uma vez que se 

trata de serviço essencial, cuja suspensão caracteriza dano de 

patamares inimagináveis e irreversíveis. Por oportuno, assinalo que esta 

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

apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do juízo, 

sendo portanto totalmente reversível a medida. Ademais, em caso de 

eventual improcedência da ação, a Requerida possui meios menos 

agressivos de satisfazer seu direito, sem que para tanto sacrifique 

direitos fundamentais da Autora, tais como a dignidade. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pela Autora para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

para fim de: 1) ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento dos 

serviços na unidade consumidora 6/356195-8 de titularidade do Espólio de 

ALFINA FERREIRA DOS SANTOS, no que tange ao débito ora discutido 

nesta ação (Recuperação de Consumo anexada ao Id.11408166 pág.2 e 

3) até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento 

POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 2) DEFIRO 

liminarmente a inversão do ônus da prova em favor da parte Requerente, 

ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII 

do Código de Defesa do Consumidor. 3) Com fulcro no artigo 370, do CPC, 

DETERMINO a produção de prova pericial no equipamento medidor de 

energia elétrica, a ser realizada em observância aos artigos 464 ao 480 do 

CPC, devendo em especial facultar às partes a participação no ato (artigo 

474 do CPC), até mesmo para evitar futura arguição de nulidade. Consigno 

que APÓS a realização da perícia, deverá a Requerida proceder a TROCA 

DO APARELHO POR OUTRO NOVO, comprovando-se a substituição nos 

autos. NOMEIO a Empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias 

técnicas judiciais, com endereço à Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone 

(65) 3052-7636, E-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, para 

realizar a perícia técnica de Engenharia Elétrica no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar do depósito inicial dos honorários periciais, independente de 

compromisso. Consigno ao Sr. Perito que além de verificar a regularidade 

ou não do equipamento a ser periciado, deverá indicar 

pormenorizadamente em seu laudo os equipamentos elétricos existentes 

na residência da parte Autora e seu correspondente consumo energético 

em cotejo com as faturas mensais de energia. NOTIFIQUE-SE COM 

URGÊNCIA O PERITO, encaminhando-se cópia do pedido inicial e da 

presente decisão, para dizer se aceita o encargo, que deverá ser 

executado com indistinta observância ao artigo 473 do CPC, e em caso 

positivo, apresentar propostas de honorários, em 05 (cinco) dias. CITE-SE 

IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e querendo indicar 

assistente técnico, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil. Fica a parte Autora desde já, INTIMADA 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e, querendo, indicar 

assistente técnico. Apresentada a proposta, INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA para efetuar o depósito judicial dos honorários periciais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se presumir dispensável a prova 

pericial. Depositado os honorários, notifique-se o Perito nomeado para que 

indique data, local e horário para os trabalhos da perícia, com pelo menos 

10 (dez) dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das 

partes, cuja ocorrência, deverá ser certificada nos autos. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado em favor do perito nomeado para início dos trabalhos, ficando 

o restante para ser liberado após a entrega do laudo Pericial. Com a 

apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias (artigo 477, §1º do CPC) querendo, apresentar 

manifestação. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

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

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

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

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

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

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

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

que se prove o contrário das informações exaradas. Fica desde já 

autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, pelo Oficial de 

Justiça Plantonista em razão da ordem de restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade do Autor, servindo a presente 

como mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005114-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER (AUTOR)

B. L. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Bruno Luiz Silva Scheffer, menor impúbere, devidamente 

representado por seu genitor Luiz Cláudio Pereira Sheffer, ajuizou a 

presente Ação de obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais com pedido de Tutela de Urgência em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, todos qualificados nos autos. Pugna o 

Requerente, em sede de tutela de urgência, que a Requerida custeie o 

fornecimento da medicação prescrita pelo seu médico, bem como, sua 

aplicação. Com a inicial vieram os documentos. Relatado o necessário, 

decido. 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). Na espécie, a 

relação jurídica consolidada entre as partes é de consumo, sujeitando-se 

ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 

9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à 

saúde. Sendo, portanto, os contratos de plano de saúde submetidos ao 

CDC, suas cláusulas devem ser pactuadas em consonância com os 

ditames estabelecidos pela Lei Consumerista, de modo que se atenda às 

formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno 

conhecimento ao consumidor do conteúdo constante do instrumento, para 

que se atalhe qualquer desequilíbrio entre os contraentes, principalmente 
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em virtude da vulnerabilidade do consumidor. Feitas tais considerações e 

observando as provas que instruem a inicial, verifico que assiste razão os 

argumentos da parte autora. Extrai-se dos autos, que a patologia que 

acomete o Requerente é grave, bem como, há prescrição de uso do 

medicamento Natalizumabe 300 mg em ID 12005158, o que caracteriza a 

probabilidade do direito, ante a necessidade da medicação prescrita para 

o tratamento e manutenção do quadro de saúde do Requerente. Ora, se 

um profissional devidamente habilitado indicou ser imprescindível a 

realização da aplicação da medicação, é porque o tem como procedimento 

mais adequado para alcançar o resultado que pretende. Em suma, diante 

da proteção da saúde, as demais regras devem ser preteridas, já que a 

saúde e, por consequência, a vida, é o bem maior protegido pela 

Constituição Federal. Nesse passo, a parte autora na qualidade de usuário 

dos beneplácitos do plano de saúde, tem direito, em principio à cobertura 

do procedimento tal como indicado pelo médico para o restabelecimento de 

sua saúde. De igual modo, o perigo do dano encontra-se caracterizado 

pelo fato de que a negativa na autorização poderá acarretar outros danos 

de difícil reparação, pois resta demonstrado a indispensabilidade do 

procedimento recomendado e a urgência que o caso requer, podendo 

acarretar danos irreversíveis à saúde do Requerente, conforme se vê no 

atestado médico de ID 12005158. Consigne-se, ainda, a inexistência de 

irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC), porquanto, o que se 

procura é o efeito do tratamento médico às expensas da ré, que, 

porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido inicial, terá a 

via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. 

Assim, o deferimento da tutela pretendida é medida adequada ao caso em 

exame. Neste sentido é o entendimento da Jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO 

CAUTELAR. PLANO DE SAÚDE UNIMED. RECUSA DE COBERTURA DOS 

MEDICAMNTOS CORRELATADOS AO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, 

MINISTRADOS EM AMBIENTE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura 

do plano de saúde fornecido de medicamento para quimioterapia tão 

somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. 2. A finalidade 

precípua do contrato firmado entre as partes e que engloba a prestação 

de serviços da área da saúde é a realização da dignidade da pessoa 

humana que deve ser prestigiada, valendo o esforço para prestar o 

atendimento apto ap pleno restabelecimento do paciente que contratou o 

serviço. 3. Decisão monocrática mantida. (TJMT; ED 153809/2015; Capital; 

Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/05/2016; DJMT 23/05/2016; 

Pág. 95) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPACADA. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC/1973. I – 

Apresentando-se verossímeis as alegações da parte autora e presentes 

os demais requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, 

mantém-se a decisão liminar que determinou à unimed o fornecimento de 

medicamento ao paciente portador de esclerose múltipla. Agravo de 

instrumento improvido. (TJGO; AI 0079220-65.2016.8.09.0000; Goiânia; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; DJGO 15/06/2016; 

Pág. 125). Ademais, ressalto que o Rol de Medicamentos/Procedimentos 

emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, logo, 

a negativa da Requerida de que o medicamento prescrito ao Requerente 

não está incluso é irrelevante frente a urgência da utilização da medicação 

prescrita pelo médico. No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIMED CUIABÁ - FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

CONFIGURADA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE EM 

RESOLUÇÃO DA ANS QUE ESTABELECE A COBERTURA MÍNIMA – 

IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL - RECURSO 

DESPROVIDO. Existindo prova da necessidade de urgência na realização 

do procedimento prescrito, revela-se viável a concessão da pretendida 

tutela antecipada, em face de fundado receio de dano irreparável. “[...] 

Quando inexiste cláusula contratual excluindo o procedimento e/ou 

medicamento solicitado da cobertura contratual, sobretudo quando este se 

apresentar emergencial, é irrelevante a ausência de previsão deste no rol 

de cobertura mínima constante em resolução da agência reguladora ou em 

ato legislativo. Inteligência dos arts. 6º, III, 31, 47, 51, XV, e 54, §4º, do 

CDC, 422 e 423 do CC, 12, I, “c”, e II, “d”, da Lei nº 9.565/1998, 1º, III, 5º, 

XXIII, e 170, III e V, da CF, e 5º da LINDB, e da Súmula nº 469/STJ. Recurso 

desprovido”. (AI 157645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) 

[...]”. É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de 

procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê 

somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser 

utilizado como fundamento para negativa de procedimento. (AI 

81020/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 

16/09/2016). Posto isto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

novo Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar que a requerida custeie de forma integral, em até 02 (dois) 

dias, a aplicação e o fornecimento do medicamento “Natalizumabe 300 

mg”, prescrito pelo médico ao Requerente. Em caso de descumprimento, 

com base no artigo 297 do novo CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. Considerando que a 

ferramenta disponibilizada para designar audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do Código de Processo Civil está indisponível no presente 

momento, conforme se vê no anexo a esta decisão, deixo de designar o 

referido ato neste momento. Assim, cite-se a requerida para que cumpra a 

liminar deferida e tome ciência da presente ação. Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial, nos termos do art. 98 do CPC. Por fim, cumprida as 

determinações acima elencadas, voltem os autos conclusos para que seja 

designada audiência de conciliação conforme estabelece o Código de 

Processo Civil em vigor. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL PLANTONISTA. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023805-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023805-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO TIMOTEO DE LIMA RÉU: GERARDO HUMBERTO ALVES 

SILVA JUNIOR Vistos etc. Bruno Timoteo de Lima ajuizou a presente Ação 

de Reparação de Danos Materiais em face de Geraldo Humberto Alves S. 

Júnior, ambos qualificados na inicial. O Requerente foi intimado para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, todavia, deixou 

transcorrer in albis o prazo, sem manifestação. Relatado o necessário. 

Decido. Preconiza o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP: 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. Por sua vez, o artigo 321 do Código de Processo Civil 

estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso em exame, este Juízo, observando que a exordial 

apresenta defeitos, determinou que a parte Requerente a emendasse, 

porém, conforme se vê a parte interessada não atendeu a determinação e 

deixou de sanar o vício apontado. Sendo assim, diante do não 
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cumprimento da diligência, com base nos dispositivos supracitados, o 

indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção do feito, é a 

medida adequada e necessária ao caso em questão. Ressalta-se a 

desnecessidade de intimação pessoal da parte Requerente para emendar 

a inicial, conforme entendimento da Jurisprudência: 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. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquive-se o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035521-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036279-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA OTORRINO LTDA (RÉU)

 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001767-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001767-23.2018.8.11.0041 AUTOR: VANUSA SELK 

TEIXEIRA SANTOS RÉU: DESCONHECIDO AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Vanuza Selk Teixeira Santos, qualificada nos autos, 

em face de credor desconhecido. Alega a requerente que em virtude de 

dificuldades financeiras, teve o cheque nº 850425, no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais), devolvido por duas ocasiões em razão de insufiência 

de fundos, fato que ensejou a inserção dos seus dados no Cadastro de 

Emitentes de Cheque sem Fundo – CCF. Sustenta que, a fim de realizar a 

quitação do débito, dirigiu-se ao local na onde realizou o pagamento com a 

cártula, porém, por diversas vezes encontrou o lugar fechado, sendo 

infrutífera as tentativas de quitação do débito e localização do cheque. Por 

fim, alega, que dirigiu-se a uma agência do banco Bancoob a fim de obter 

os dados do credor, todavia foi informada acerca da impossibilidade de 

fornecimento de dados dos correntistas. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que seja determinada a retirada dos seus dados do 

Cadastro Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundo – CCF. 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 os documentos acostados aos autos conferem 

verossimilhança aos fatos narrados na exordial, posto que, apesar de não 

haver o detalhamento da cártula em questão, é possível inferir, pelo 

extrato constante no Id nº 11538123, o apontamento de 12 (doze) 

cheques sem fundo. Consta nos autos, ainda, a microfilmagem do cheque 

(Id nº 11538130) que demonstra a devolução por insufiência de fundos. 

Ademais, conforme narrado, a parte autora não obteve êxito nas 

tentativas de localização do credor. Deste modo, entendo que, se 

efetuado o depósito em Juízo de quantia suficiente para a quitação da 

dívida, não há razão para que as restrições cadastrais perdurem, ante a 

dificuldade em localização do credor. À propósito, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis: “Ação de consignação em pagamento. Cheque. Título em 

poder do credor que se encontra em lugar incerto e não sabido. Interesse 

das devedoras para ação de consignação em pagamento. Decreto 

extintivo afastado. Hipótese do art. 335, III, do Código Civil. Aplicação do 

disposto no artigo 515, §3º, CPC. Dívida considerada quitada, ante o 

depósito do valor incontroverso. Restrições cadastrais que devem ser 

canceladas. Recurso provido.” (TJ-SP, APL 00116767820138260554 SP 

0011676-78.2013.8.26.0554, Relator Des. Edson Luiz de Queiróz, Julgado 

em 26 de Julho de 2016). Destarte, nesses casos, por força do que 

preceitua o art. 335, inciso III, do Código Civil, a consignação é o meio 

adequado para que o devedor se libere da obrigação. Outrossim, ressai 

dos autos, ainda, o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, 

caso o apontamento persista, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

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

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a regular restrição nos cadastros restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência, o que faço para 

autorizar a consignação do valor referente ao pagamento da dívida 

existente entre as partes, devendo a parte autora efetuar o depósito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 542, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Efetivado o depósito, 

OFICIE-SE a agência do Banco do Brasil, 3943, situada na cidade de Santo 

Antônio do Leverger/MT, para que RETIRE, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

apontamento relativo ao cheque nº 850425 do Cadastro de Emitentes de 

Cheque sem Fundo – CCF Considerando que o requerido encontra-se em 

local incerto e não sabido, OFICIE-SE a instituição bancária Bancoob para 
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que forneça os dados do correntista 274-9, agência 4301. Com as 

informações supracitadas, CITE-SE o requerido para levantar o depósito 

ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor, ex vi do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Alegada a insuficiência do depósito, INTIME-SE o autor para, querendo, 

complementá-lo no prazo de 10 (dez) dias. Se a parte requerida 

comparecer e aceitar o valor ofertado, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico, devendo os honorários do advogado da parte autora, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor, serem abatidos do montante 

consignado. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 11538088, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 

de Fevereiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030849-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030849-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAIMUNDO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 10125141, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 

2018, às 11h00min, 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, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

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

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

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

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

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

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

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

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito M

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. A. (REQUERENTE)

I. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

VALBERTO MARCAL ALVES OAB - 528.493.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004866-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISADORA 

SOUSA ALVES, VINICIUS SOUSA ALVES REPRESENTANTE: VALBERTO 

MARCAL ALVES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 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 

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 em que pese o 

autor tenha se qualificado como corretor de imóveis, não há nos autos 

documentos hábeis para aferir sua renda, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Ademais, em que pese não seja fator determinante para indeferir o pedido 

de gratuidade, a realização de viagem aos Estados Unidos para passeio 

em famoso parque de diversão vai de encontro à alegação de deficiência 

econômica. 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 
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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 não foram juntados os 

documentos pessoais dos autores, 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, 02 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004771-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004771-68.2018.8.11.0041 AUTOR: ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A W Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004774-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI CAMARA DE MORAIS OAB - MG77618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

REDE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004774-23.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA, REDE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, EDER AUGUSTO PINHEIRO W Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível, posto que versa 

sobre matéria de direito bancário. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004857-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (EXECUTADO)

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004857-39.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BIO SOJA 

INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. EXECUTADO: AGROGENES 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME, JOAO 

AMERICO ALVES MARTINS W Vistos em Correição. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 

de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004918-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIVEIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/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 1004918-94.2018.8.11.0041 AUTOR: ANA PAULA 

OLIVEIRA ROCHA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos em 

Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por Rosa Lina de 

Assis em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), ambos 

qualificado nos autos, 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 
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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. 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 atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

9613703, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004932-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO)

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C P CARDOSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004932-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SERVEXTE 

SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME 

EXECUTADO: J C P CARDOSO - ME W Vistos em Correição. Considerando 

que a parte autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, nos termos do 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção 

relativa de hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Anoto que, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em 

regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade 

de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg 

no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Portanto, com fulcro no art. 99, § 

2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial 

e/ou o demonstrativo de resultado do último exercício, além de outros 

documentos hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a 

determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004974-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004974-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA 

TALITA DA CUNHA DE OLIVEIRA W Vistos em Correição. Trata-se de 

Alvará Judicial ajuizada por Luciana Talita da Cunha de Oliveira, 

objetivando o levantamento de valores que teriam sido deixados por sua 

genitora a título de restituição de imposto de renda. Compulsando os autos, 

verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao r. 

Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 1ª Vara Especializada da Família 

e Sucessões desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038490-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE LARA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR OAB - 000.372.801-39 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038490-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EXATUS 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME REQUERIDO: JOSIANE LARA DE MORAIS 

REPRESENTANTE: ROBERTO DO CARMO SALLES JUNIOR W Vistos em 

Correição. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003917-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FERNANDA PEREIRA GABRIEL MESQUITA (REQUERENTE)

THAIS EDUARDA PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003917-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALEXSANDRA FERNANDA PEREIRA GABRIEL MESQUITA, THAIS 

EDUARDA PEREIRA GUIMARAES W Vistos em Correição. Trata-se de 

Alvará Judicial ajuizado por Alexsandra Fernanda Pereira Gabriel Mesquita 

e Thais Eduarda Pereira Guimaraes, objetivando o levantamento de valor 

oriundo de crédito de sua genitora relativos a saldo de PIS – Programa de 

Integração Social, depositado na Caixa Econômica Federal. É o breve 

relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a incompetência 

deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável competência da 

Vara de Família e Sucessões da Comarca para o processamento do 

presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este feito deve ser 

redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca, as quais têm competência para processar e julgar 

questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 

6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - 

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao 

procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao 

Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra 

circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões e 

Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer e 
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julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de 

cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004012-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ELIAS JUNIOR (REQUERENTE)

EVA ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO)

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004012-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EVA 

ALVES DE MELO, ADAO ELIAS JUNIOR W Vistos em Correição. Trata-se 

de Alvará Judicial ajuizado por Eva Alves de Melo e Adão Elias Junior, 

objetivando o levantamento de valor oriundo de crédito de seu genitor 

relativos a saldo de PIS – Programa de Integração Social, depositado na 

Caixa Econômica Federal. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os 

autos, sobressai-se a incompetência deste Juízo, posto que há de se 

reconhecer a indeclinável competência da Vara de Família e Sucessões 

da Comarca para o processamento do presente pedido de alvará judicial. 

Com efeito, este feito deve ser redistribuído a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO 

FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO 

CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. 

- A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado 

na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código 

Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da 

Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente 

incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para 

resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela 

Lei 6.858/80. Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a 

nulidade dos atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo 

competente, nos termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida competência 

específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se 

incompetente para o processamento e julgamento do presente Alvará 

Judicial. Anota-se que se trata de competência em razão da matéria e, 

portanto, absoluta, passível de declaração de ofício, nos termos do art. 64, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, o que faço com fulcro 

nos artigos 64, § 1°, e 337, inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024166-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLU MAGALHAES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024166-80.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLU 

MAGALHAES GONCALVES RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA AT 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 9305276, 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 10 

de abril de 2018, às 10h30min, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KLAVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000660-41.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEXANDRE 

KLAVA BORGES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Declaratória de Nulidade de Reajuste de 

Mensalidade, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

Alexandre Klava Borges em desfavor Iuni Educacional S.A (Universidade 

de Cuiabá), ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o 

requerente que é aluno do curso de medicina na instituição de ensino 

requerida. Sustenta que no fim do período letivo 2016/2 buscou junto à ré 

informações acerca do valor da mensalidade para o período subsequente, 

qual seja, 2017/1, quando cursaria o 3º semestre da faculdade. Pela 

instituição de ensino foi informado que seriam mantidos o contrato e o 

valor das mensalidades do período 2016/2, e que para a adesão do autor 

ao período 2017/1 bastaria que ele efetuasse o pagamento do boleto 

disponibilizado no portal do aluno, referente à primeira parcela do 

semestre no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito 

reais). Alega que realizou o pagamento do boleto disponibilizado pela ré no 

valor de R$ 7.708,00 (sete mil setecentos e oito reais), sendo R$ 7.658,00 

(sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais) a título da primeira 

mensalidade e R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de serviço de evento, 

todavia foi surpreendido com o aumento da mensalidade, nos meses 

p o s t e r i o r e s ,  r a z ã o  p e l a  q u a l  a j u i z o u  a  a ç ã o  n º 

1003918-93.2017.8.11.0041. Entendendo haver conexão, distribuiu nova 

ação perante este Juízo, alegando que vinha pagando a mensalidade no 

valor de R$ 7.658,38 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e 

oito centavos). Aduz que em novembro/2017 buscou junto à requerida 

informações relativas ao reajustes que seriam aplicados às mensalidades 

do ano letivo de 2018. Menciona que, sem qualquer comunicação prévia 

do reajuste da mensalidade, no início de Janeiro do corrente ano, o 
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requerente foi surpreendido com a rematrícula/mensalidade no valor de R$ 

8.454,31 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um 

centavos). Por fim, diz que, ao buscar informações junto à requerida com 

o fito de solucionar a ilegalidade, a Instituição requerida manteve o 

reajuste. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do reajuste 

realizado para o ano letivo de 2018, com a consequente expedição de 

novo boleto para pagamento da parcela 01/2018 no valor de R$ 7.658,38 

(sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem 

como das demais parcelas que venceram no curso do processo sem a 

incidência do reajuste. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Distribuição 

por Dependência: Ab initio, convém apreciar a possibilidade da ocorrência 

de conexão entre a presente demanda e o processo n.º 

1003918-93.2017.8.11.0041. Nas lições de Cassio Scarpinella Bueno 

conexão é a “ semelhança entre duas ou mais ações em razão do pedido 

ou da causa de pedir. Como afirma Moacyr Amaral Santos, é “ um nexo, 

um elo (...) um vínculo que entrelaça duas ou mais ações (Moacyr Amaral 

Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, cit.,v.1, p. 257).”[1] 

Compulsando os autos, verifico que a causa de pedir remota na presente 

actio é a relação jurídica firmada entre as partes por meio do contrato de 

prestação de serviços educacionais. A causa de pedir próxima refere-se 

à alegada nulidade do reajuste da mensalidade do ano letivo de 2018. O 

pedido aqui formulado compreende (i) declaração de nulidade do reajuste 

da mensalidade; e (ii) determinação para que a parte ré promova a 

suspensão do reajuste realizado para o ano letivo de 2018, com a 

consequente expedição de novo boleto para pagamento da parcela 

01/2018 e às seguintes no valor de R$ 7.658,38 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Nos autos do processo n.º 

1003918-93.2017.8.11.0041, a causa de pedir remota é a mesma, ou seja, 

o contrato de prestação de serviços educacionais. Além disso, a causa 

de pedir próxima também refere-se à alegada nulidade do reajuste da 

mensalidade, todavia, do ano de 2017. O pedido formulado nos referidos 

autos é a suspensão do reajuste, com expedição de boleto no valor de R$ 

7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais) e a declaração da 

nulidade do reajuste das mensalidade do ano de 2017. Destarte, ao menos 

nessa quadra procedimental, verifico que a identidade desses elementos 

são aptos a facilitar o julgamento das causas, o que recomenda a reunião; 

além disso, vislumbro, prima facie, a possibilidade de prolação de decisões 

conflitantes. Deste modo, firmo a competência deste Juízo, por prevenção, 

em atendimento ao disposto no art. 565, §3º e 58, ambos do CPC. (ii) 

Tutela de urgência: 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, se faz necessária a formação do 

contraditório a fim de que seja feita uma análise ponderada do objeto da 

causa, a fim de se aferir a probabilidade do direito da parte autora no 

tocante a suposta violação ao disposto na Lei 9.870/99. Com efeito, 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 dilação 

probatória e formação do contraditório. Por fim, convém consignar, que o 

indeferimento, por ora, não provoca perigo de dano à parte autora, posto 

que, em caso de procedência do pedido ao final da ação, a mesma poderá 

ajuizar ação de cobrança pleiteando os valores pagos a maior. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado: “ Agravo de instrumento. Ação 

revisional de contrato de prestação de serviços educacionais. 

Indeferimento da antecipação de tutela. Agravantes sustentam que o 

reajuste das mensalidades para o ano letivo de 2016 é abusivo, porquanto 

não fora apresentada planilha de custos que o justificasse, em 

dissonância à norma do art. 2º da Lei 9.870/99. Ausência de 

verossimilhança das alegações autorais e necessidade de dilação 

probatória. Reajuste que se aproxima da inflação do respectivo período. 

Não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

sendo os agravantes vencedores na presente demanda e reconhecida a 

abusividade do reajuste em questão, poderão exigir o reembolso da 

quantia desembolsada a maior, em ação própria. Decisão que se mantém. 

Recurso desprovido. (T/RJ, AI 00088759520168190000, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 20 de Abril de 2016). 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 econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil, uma vez que, inobstante o requerente cursar medicina, 

aparentemente quem arca com os custos do curso não é o autor. 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 09 de Abril de 2018, às 12h00min, 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. 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). Sem prejuízo, INTIME-se o requerente a fim de 

que adeque o valor dado à causa, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

292 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Janeiro 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Bueno, Cassio Scarpinella, 

Comentáriosao Código de Processo Civil-volume 1 (arts.1º a 317) / Cassio 

Scarpinella Bueno (coordenador). – São Paulo: Saraiva,2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023794-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO OGT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETA BORGES DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023794-68.2016.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO OGT RÉU: MARIETA BORGES DE CAMPOS AT Vistos em 

Correição. Analisando a certidão acostada no Id nº 5015924, nota-se que 

o prazo de 20 (vinte) dias de antecedência para citação, disposto no art. 

334 do Código de Processo Civil, não foi respeitado. Ademais, conforme 

petição constante no Id nº 5027706, a parte requerida um dia antes da 

audiência de conciliação (06.03.2017) pleiteou a redesignação do ato. 

Assim, em que pese a parte autora tenha pugnado pela dispensa da 

redesignação da audiência de conciliação (Id nº 5034505), arguindo que a 

requerida compareceu ao ato sem seu patrono, é fato que houve violação 

ao prazo previsto no dispositivo supracitado. Destarte, considerando que 

parte requerida manifestou seu interesse na redesignação do ato (Id. nº 

8137836) 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 09 de abril de 2018, às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

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

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

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

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

270, ambos do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023794-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO OGT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETA BORGES DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023794-68.2016.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO OGT RÉU: MARIETA BORGES DE CAMPOS AT Vistos em 

Correição. Analisando a certidão acostada no Id nº 5015924, nota-se que 

o prazo de 20 (vinte) dias de antecedência para citação, disposto no art. 

334 do Código de Processo Civil, não foi respeitado. Ademais, conforme 

petição constante no Id nº 5027706, a parte requerida um dia antes da 

audiência de conciliação (06.03.2017) pleiteou a redesignação do ato. 

Assim, em que pese a parte autora tenha pugnado pela dispensa da 

redesignação da audiência de conciliação (Id nº 5034505), arguindo que a 

requerida compareceu ao ato sem seu patrono, é fato que houve violação 

ao prazo previsto no dispositivo supracitado. Destarte, considerando que 

parte requerida manifestou seu interesse na redesignação do ato (Id. nº 

8137836) 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 09 de abril de 2018, às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

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

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

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

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

270, ambos do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033481-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033481-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRENNO 

DE CARVALHO REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Indenizatória, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Brenno de Carvalho em 

face de Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda e 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, todos qualificadas na exordial. 

Alega o requerente que, aos 29.08.2016, adquiriu um aparelho celular, 

marca Motorola, modelo moto G4 plus, pelo valor de R$ 1.450,00 (mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Menciona que dois meses após o uso, o 

aparelho começou a apresentar problemas, tornando-o inoperante, razão 

pela qual encaminhou o aparelho a assistência técnica em 27.10.2016. 

Narra que, aos 08.03.2017, o aparelho retornou a assistência técnica e foi 

devolvido com os mesmos problemas. Diz que, em contato com a central 

de atendimento, foi orientado a levar o aparelho celular pela terceira vez à 

assistência técnica. Por fim, relata, que o aparelho celular continua 

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

requerida deposite em Juízo o valor pago pelo aparelho ou disponibiliza 

outro aparelho com as mesmas características do aparelho. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, os 

documentos que instruem a inicial indicam que o aparelho celular, após 02 

(dois) meses da aquisição apresentou vícios. Ademais, há nos autos, as 

ordens de serviço das assistência técnica, que demonstram que o 

aparelho foi encaminhado à assistência técnica por duas oportunidades, 

todavia o vício não foi sanado (Id nº 10510155, pág. 1 e 2). Assim, quanto 

ao mau funcionamento do produto e ao fato do vício não ter sido sanado 

pela requerida, diante da documentação juntada, há verossimilhança nas 

alegações trazidas pela parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, a parte 

requerente está sendo privada da utilização de um produto quitado e 

indispensável nos dias atuais. Sobre a substituição de produto em relação 

de consumo, em decorrência de sucessivos defeitos apresentados e que 

não foram sanados no prazo previsto no art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – 

VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS 

EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – 

PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – 

APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 §1º, DO CDC – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de 

urgência para determinar a substituição da motocicleta por outra nova, 

quando comprovada aquisição de veículo novo que apresenta inúmeros e 

sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o 

torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de 

colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A 

teor do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o 

fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no 

prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma 

espécie.” (AI 140429/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017). 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 possibilidade de devolução do aparelho fornecido ou 

levantamento do valor depositado em Juízo. Posto isso, com base nos 

artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência incidental para que a requerida, no prazo de 

10 (dez) dias, deposite em Juízo o valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos 

e cinquenta reais) pagos no aparelho celular ou, no mesmo prazo, 

disponibilize ao autor aparelho celular nas mesmas características do 

adquirido. Em caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação 

de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10510140, pág.2, 

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 04 de junho de 2018, às 10h:30min, 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 
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autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 1º de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018031-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte exequente para assinar o Termo de Penhora.

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)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005113-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTAL DA CHAPADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005113-79.2018.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTAL DA CHAPADA RÉU: BRASIL LOCACAO, 

COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP K Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, trata-se de 

Condomínio residencial localizado em área Central da cidade, com 

andamento de obras de reforma na fachada e em área de lazer. O Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade de 

comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica o 

indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Atendidas 

as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Cuiabá, 02 de Março 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 
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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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038674-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE LARA PINTO (REQUERENTE)

TONI MARCIO DE LARA PINTO (REQUERENTE)

VERA REGINA DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

ANTONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

IVAN DE LARA PINTO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038674-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TONI 

MARCIO DE LARA PINTO, ADILSON DE LARA PINTO, IVAN DE LARA 

PINTO, MARIA APARECIDA DA SILVA, VERA REGINA DA SILVA 

CARNEIRO, ANTONIA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: LUCY SILVA V 

Vistos em Correição. Dê-se vista ao Ministério Público para que se 

manifeste como custos juris, requerendo o que entender de direito, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a vinda aos autos da 

manifestação do Parquet, façam-me os autos conclusos. Às providências. 

Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004992-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VIEIRA SERRANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004992-51.2018.8.11.0041 AUTOR: JESSICA VIEIRA 

SERRANO RÉU: 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 Jessica Vieira 

Serrano, em desfavor de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda, ambos devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que, aos 

07.08.2017, firmou contrato com a requerida aderindo ao plano de saúde 

coletivo estadual denominado Unimed Super Class. Sustenta que, na 

ocasião da contratação, foi questionada acerca da necessidade de 

cirurgia futura, oportunidade em que informou acerca do seu quadro 

gestacional. Assevera que foi informada que o plano cobriria apenas as 

despesas com as diárias hospitalares para o parto cesárea, cuja a 

carência é de 180 (cento e oitenta) dias, mas não cobriria a despesas 

médicas do parto, vez que a carência é de 300 (trezentos) dias. Menciona 

que, com a data do parto próxima, sua médica agendou a data do parto e 

inseriu no sistema da Unimed os pedidos de cobertura das diárias do 

hospital, complemento pré-natal e parto cesárea, sendo aguardado 

apenas a aprovação da requerida. Relata que, após uma semana da 

solicitação, acessou o endereço eletrônico da requerida, momento em que 

verificou que o pedido de diárias hospitalares e complemento pré-natal já 

haviam sido aprovados, faltando apenas o pedido da cesárea que 

constava a informação aguardando auditoria. Diz, ainda, que em virtude da 

aprovação das diárias a requerida havia disponibilizado os hospitais 

conveniados, quais sejam, Santa Rosa, Femina e Santa Helena. Narra que, 

às vésperas do parto, ao entrar em contato com o hospital para confirmar 

o agendamento do parto e a sua acomodação, foi surpreendida com a 

informação de que a requerida havia negado o custeio da diária hospitalar, 

sob alegação de não cumprimento do período de carência. Por fim, 

informa, que em razão da negativa de cobertura, alterou a data do parto 

para o dia 07.03.2018. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

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

custear as diárias da internação para o parto realizado em hospital 

conveniado, à critério da requerida, na modalidade diária compacta de 

enfermaria de 02 leitos com banheiro privativo. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

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

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

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

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

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

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque ressai 

dos autos o contrato firmado com a requerida (Id nº 11986692), bem como 

o cartão pré-natal (Id nº 11986740) e os exames que demonstram o 

quadro gestacional da parte autora de 37 (trinta e sete) semanas (Id nº 

11986745). Em que pese não haver nos autos a recusa expressa da 

requerida para o custeio das diárias hospitalares decorrentes do parto, os 

documentos constantes aos autos, quais sejam, as imagens do site da 

requerida (Id nº11986712, pág. 2 e 11986722), trazem verossimilhança às 

alegações da parte autora, uma vez que demonstram que em um primeiro 

momento constava de maneira expressa a autorização para o custeio da 

diária compacta de enfermaria de 02 leitos, e, em segundo momento, já 

havia a informação da necessidade de entrar em contato com a requerida, 

ou seja, a suspensão do custeio. Há nos autos, ainda, o documento 

emitido pela requerida, no qual informa o período de carência a ser 

cumprido para cada serviço prestado, havendo a previsão de 180 (cento 

e oitenta) dias para custeio de diárias hospitalares e 300 (trezentos) dias 

para obstetrícia/parto (Id nº 11986687). Ocorre que, analisando 

detidamente o documento supracitado, é possível verificar que a requerida 

não exclui a internação decorrente de parto do período de carência de 180 

dias, mas apenas àquele, cuja carência é de 300 dias. In casu, em razão 

da ausência de delimitação, a requerida deve custear as despesas 

hospitalares a partir de 28.01.2018, período no qual se findou a carência 

contratual para a internação. Destarte, entendo que, as empresas que 

operam planos de saúde ou prestam serviços médico-hospitalares devem 

informar, de forma inequívoca, as limitações de cobertura, pois do 

contrário não podem negar autorização ao argumento de não ter decorrido 

o prazo de carência. Outrossim, é cediço que o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece em seu art. 47, que os contratos serão 

interpretados da forma mais favorável ao consumidor, e a aplicabilidade do 

diploma legal ao caso concreto está sumulada pelo STJ: “Súmula 469 – 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Indiscutível, portanto, que, em um juízo de ponderação, deve-se 

reconhecer à plausibilidade do direito alegado pela autora. No que tange 

ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a 

não viabilização dos custeios das despesas hospitalares trará transtornos 

de ordem financeira à requerente, já que terá que arcar com despesas 

que não estavam previstas para o parto reagendado. Dessa forma, em 

juizo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos 

fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, 

face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de 

dano. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, autorize e custeie as diárias hospitalares decorrentes de 

internação para parto, a ser disponibilizada em hospital conveniado, à 

critério da requerida, na modalidade diária compacta de enfermaria de 02 

leito com banheiro privativo. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua 

intimação, deverá a requerida juntar nos autos comprovação do 
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cumprimento da decisão. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pelo documento constante no Id nº 

11986646, pág.3, 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 04 de Junho 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). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. 

Cuiabá, 1º de Março 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1032284-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI (AUTOR)

PAULO ANDRE MARQUES BORACZYNSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR MUSTAFA FARES (RÉU)

LUCIMAR PACHER AGRA FARES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032284-45.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO ANDRE 

MARQUES BORACZYNSKI, ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI 

RÉU: OMAR MUSTAFA FARES, LUCIMAR PACHER AGRA FARES AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Reparação por Perdas 

e Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Paulo André 

Marques Boraczynski e Adriana Glaser Brum Boraczynski em desfavor de 

Omar Mustafá e Lucimar Pacher Agra Fares, todos qualificados nos autos. 

Relatam os autos que, aos 23.09.2016, firmaram contrato de compra e 

venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFI - Sistema 

de Financiamento Imobiliário, tendo como objeto o imóvel registrado no 

cartório do 2º Ofício de Cuiabá, sob a matrícula n.º 84.070, livro nº 02, 

ficha 01. Menciona que transcorrido 01 (um) ano da assinatura do 

contrato e da quitação do imóvel, os requeridos não desocuparam o 

imóvel. Narram que foram realizadas tratativas verbais visando a 

desocupação do imóvel, todavia não lograram êxito. Por fim, aduzem que 

estão suportando prejuízos em razão da não desocupação, já que estão 

pagando o financiamento do imóvel junto a Caixa Econômica Federal e não 

estão usufruindo do bem. Assim, por entenderem estar o imóvel 

indevidamente ocupado pelos requeridos, os requerentes pugnam pela 

concessão da tutela de urgência para imissão na posse do referido 

imóvel. É a síntese. Decido. A ação de imissão de posse objetiva o efetivo 

exercício da posse e o reconhecimento definitivo do direito em litígio, e, em 

geral, visa à defesa e garantia do domínio. Destina-se, portanto, à 

proteção de quem não tem o exercício da posse, mas tem, todavia, o 

direito a ela “juris possidendi”. Com efeito, a causa de pedir da ação de 

imissão na posse é nitidamente a existência de título aquisitivo da 

propriedade em nome dos autores, sendo a pretensão de obtenção da 

posse direta da coisa, a qual em tese nunca existiu em poder dos 

adquirentes, ou seja, está diante de uma ação de natureza dominial que 

tem como foco a propriedade. É justamente o que buscam os requerentes, 

pois são os titulares do domínio do imóvel em questão, faltando-lhes 

efetivar este direito, exercendo a sua posse. In casu, a parte autora 

requereu a concessão da tutela de urgência, para que seja imitida na 

posse do imóvel situado no condomínio Florais Cuiabá, lote 19, quadra 10, 

nesta Comarca, objeto da matrícula n.º 84.070 do 2º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá/MT, o qual se encontra ocupado pela parte requerida. 

Pois bem. 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, verifica-se que os requisitos 

supracitados encontram-se presentes no caso ora sub judice. Isso porque 

os requerentes comprovaram o negócio jurídico para a aquisição do 

imóvel, acostando o contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e 

alienação fiduciária em garantia no SFI- Sistema de Financiamento 

Imobiliário (Id. nº 10333890). Outrossim, por meio da matrícula do imóvel, é 

possível constatar, que, de fato, conforme a cadeia sucessória registral, 

foi realizada a averbação da transmissão dos requeridos aos requerentes 

(Id nº 10333943, pág, 1 e 2). Ademais, há nos autos declaração emitida 

pela síndica do condomínio informando a permanência dos requeridos no 

imóvel (Id nº 10333955). De igual forma, o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação é evidente, na medida em que os requerentes adquiriram 

o imóvel, dispendendo valores para tanto, e ainda assim se encontram 

privados de usufruir o bem, haja vista que os requeridos permanecem 

injustamente na posse do imóvel até a presente data. Ressalta-se, ainda, 

que o perigo de dano também se encontra demonstrado porque a parte 

autora pretende estabelecer moradia no imóvel adquirido, sendo, assim, 

inegável que a demora na imissão na posse do imóvel que é de sua 

propriedade lhe acarretará danos. Acerca da possibilidade do deferimento 

da tutela antecipada nesses caso, transcrevo os julgados a seguir: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO 

DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. 

CONCESSÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. DO PEDIDO DE AJG. A 

comprovação de rendimentos que não excedem a 5 (cinco) salários 

mínimos mensais, autoriza a concessão do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, o que não ocorre no caso concreto. Benefício 

indeferido. Da tutela de imissão na posse. Para a concessão da tutela 

antecipada é necessário que estejam presentes os pressupostos 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a propriedade do imóvel foi 

consolidada em nome do Banco do Brasil, que o levou ao leilão público. O 

imóvel foi arrematado em favor do agravado - Terceiro de boa-fé - Que 

não pode ser privado de exercer seus direitos sobre a coisa. Tutela 

concedida. Manutenção da decisão atacada. Negaram provimento ao 

agravo de instrumento. Unânime.” (TJRS; AI 0166962-13.2017.8.21.7000; 

Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein 

Hekman; Julg. 13/09/2017; DJERS 22/09/2017). “IMISSÃO NA POSSE - 

COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do 

direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, 

CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de 

tutela de urgência.” (TJMT RAI 126221/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). Dessa forma, presente os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano 

alegado na inicial, merece acolhimento o pedido de tutela de urgência, sem 

prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será 

feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente 

possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do Código de 

Processo Civil. Posto isso, com fundamento no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência, o que faço para 

imitir parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. EXPEÇA-SE o 

Mandado Judicial de Imissão na Posse, com ordem para que a parte 

requerida e quem mais se encontre no imóvel o desocupem no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, para o que defiro, 

desde já, reforço policial, se necessário. 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 04 de Junho de 2018, às 09:00 horas, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033481-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033481-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRENNO 

DE CARVALHO REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Indenizatória, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Brenno de Carvalho em 

face de Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda e 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, todos qualificadas na exordial. 

Alega o requerente que, aos 29.08.2016, adquiriu um aparelho celular, 

marca Motorola, modelo moto G4 plus, pelo valor de R$ 1.450,00 (mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Menciona que dois meses após o uso, o 

aparelho começou a apresentar problemas, tornando-o inoperante, razão 

pela qual encaminhou o aparelho a assistência técnica em 27.10.2016. 

Narra que, aos 08.03.2017, o aparelho retornou a assistência técnica e foi 

devolvido com os mesmos problemas. Diz que, em contato com a central 

de atendimento, foi orientado a levar o aparelho celular pela terceira vez à 

assistência técnica. Por fim, relata, que o aparelho celular continua 

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

requerida deposite em Juízo o valor pago pelo aparelho ou disponibiliza 

outro aparelho com as mesmas características do aparelho. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, os 

documentos que instruem a inicial indicam que o aparelho celular, após 02 

(dois) meses da aquisição apresentou vícios. Ademais, há nos autos, as 

ordens de serviço das assistência técnica, que demonstram que o 

aparelho foi encaminhado à assistência técnica por duas oportunidades, 

todavia o vício não foi sanado (Id nº 10510155, pág. 1 e 2). Assim, quanto 

ao mau funcionamento do produto e ao fato do vício não ter sido sanado 

pela requerida, diante da documentação juntada, há verossimilhança nas 

alegações trazidas pela parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, a parte 

requerente está sendo privada da utilização de um produto quitado e 

indispensável nos dias atuais. Sobre a substituição de produto em relação 

de consumo, em decorrência de sucessivos defeitos apresentados e que 

não foram sanados no prazo previsto no art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – 

VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS 

EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – 

PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – 

APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 §1º, DO CDC – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de 

urgência para determinar a substituição da motocicleta por outra nova, 

quando comprovada aquisição de veículo novo que apresenta inúmeros e 

sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o 

torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de 

colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A 

teor do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o 

fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no 

prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma 

espécie.” (AI 140429/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 31/03/2017). 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 possibilidade de devolução do aparelho fornecido ou 

levantamento do valor depositado em Juízo. Posto isso, com base nos 

artigos 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência incidental para que a requerida, no prazo de 

10 (dez) dias, deposite em Juízo o valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos 

e cinquenta reais) pagos no aparelho celular ou, no mesmo prazo, 

disponibilize ao autor aparelho celular nas mesmas características do 

adquirido. Em caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação 

de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 10510140, pág.2, 

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 04 de junho de 2018, às 10h:30min, 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, Código de Processo Civil Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 1º de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010760-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA TENUTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010760-89.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELLA 

TENUTA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que, apesar de não ter sido 

cumprida a decisão constante no Id nº 11805655, a requerida apresentou 

aos autos imagens de seus sistemas, com o fito de comprovar o 

cumprimento da liminar. Considerando que a imagem trazida não comprova 

o efetivo custeio do tratamento, e, considerando ainda, a nova declaração 

do médico (Id nº 11970975) de que o débito atualizado perfaz o montante 

de R$ 35.275,95 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e 

noventa e cinco centavos), INTIME-SE a requerida, a fim de que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, custeie o débito relativo ao tratamento por estimulação 

magnética transcraniana, fazendo prova em Juízo do efetivo cumprimento 

e pagamento do débito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Certificado o decurso do prazo, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, inclusive em regime de plantão. Cuiabá - MT, 

02 de Março de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003708-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE PRISCILA SILVA GALLINA CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003708-08.2018.8.11.0041 AUTOR: GABRIELLE 

PRISCILA SILVA GALLINA CALDAS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Gabrielle Priscila Silva Gallina Caldas em desfavor de Iuni 

Educacional S.A, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que no 

ano de 2016, com o objetivo de retomar sua vida profissional, participou do 

processo seletivo da instituição de ensino requerida para o curso de 

enfermagem. Sustenta que, na saída da prova, foi abordada por uma 

colaboradora da requerida, que estava coletando dados para realizar uma 

suposta pré-matrícula, sendo afirmada a total provisoriedade do cadastro 

que só seria ratificado com o resultado da prova. Menciona que por 

razões diversas, a parte autora desistiu de cursar a faculdade, não 

procurando mais a instituição de ensino requerida. Aduz que, ao tentar 

realizar compras, foi surpreendia com a inserção dos seus dados no 

cadastro restritivo de crédito, por um débito apontado pela requerida. 

Assevera que a negativação é indevida, uma vez que nunca realizou 

negócio jurídico a ré. Com o escopo de suspender a negativação que 

sustenta ser indevida, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida retire a negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. i) Valor da Causa: Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), consoante se afere no Id. nº 11818312, pág. 

10. Verfica-se, ainda, que, a parte autora pretende a condenação a título 

de danos morais no valor também de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). E, 

considerando que, na presente, a parte autora almeja, ainda, a declaração 

de inexistência de débito, o valor da causa deve ser composto, também, 

pela quantia do conteúdo econômico da parcela questionada, qual seja, R$ 

R$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa reais), objeto do negativação 

(Id. nº 11814347, p.2). Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da causa, 

atribuindo à demanda o valor de R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil trezentos 

e noventa reais), o que faço com fulcro no art. 292, incisos II e VI, e §3º, 

do Código de Processo Civil. ii) Tutela de urgência: Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

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

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

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

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

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

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

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

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

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

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

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

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

11818347, pág.2), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

inclusão da requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com 

base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO 

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

a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do 

nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 11818322, pág2., 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 04 

de junho de 2018, às 11h:00min, 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, Código de Processo Civil Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 1º de Março 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)
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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. 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. Foi determinada a emenda da inicial, o que restou devidamente 

atendido (Ids. 11207 436 e 11520 364). Concluso o feito, em 27.02.2018 a 

tutela de urgência foi indeferida (Id. 11903727). A autora apresentou 

pedido de reconsideração, fazendo a juntada de novas informações 

(11971489). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. A decisão anterior 

indeferiu a tutela reclamada levando em consideração que, nas ações de 

reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, é 

recomendável prévia manifestação judicial acerca da resolução do 

acordo. Revendo os autos e as razões trazidas no pedido de 

reconsideração, verifica-se que o caso trazido aos autos, ao menos no 

que diz respeito à urgência sustentada, é sui generis, demandando a 

relativização do entendimento supra indicado. Isso porque, a propriedade 

do imóvel está em nome da autora e, ao que se denota das informações 

preliminares, os promitentes compradores antes mesmo de lhes ser 

autorizada a entrada no bem, o teriam entregue a uma terceira pessoa, 

que ora também figura no polo passivo. Considerando que nas relações 

jurídicas deve-se presumir a boa-fé, o ingresso de terceira pessoa no 

imóvel, sem que a proprietária houvesse concretizado a negociação 

iniciada com os promitentes compradores, evidencia aparente abuso de 

direito porque, aparentemente, não foi efetivada a tradição. Há 

verossimilhança das alegações, no sentido de que o terceiro que se 

encontra na posse do imóvel (documento do Id. nº 11134116) é pessoa 

estranha à relação jurídica iniciada entre a autora e os promitentes 

compradores, razão pela qual não estaria autorizado a tomar posse do 

bem por liberalidade destes, o que configura a posse precária e ilegítima. 

Tais informações evidenciam a probabilidade do direito. Também está 

presente o perigo de dano, vez que, diante dos indícios de possível má-fé 

daquele que exerce a posse sobre o imóvel, a sua permanência no local 

poderá resultará na sucessão dos prejuízos econômicos, em tese, até 

aqui suportados pela autora, especialmente no que diz respeito às taxas 

condominiais que incidem sobre o imóvel, em atraso desde a negociação. 

Não bastasse isso, o arquivo de áudio trazido aos autos através do 

pedido de reconsideração, de onde se extrai que o terceiro que ingressou 

no imóvel profere ameaças contra a autora, corrobora com a necessidade 

da medida a fim de cessar a posse injusta. Portanto, estão demonstrados 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, DEFIRO a tutela provisória de urgência, o que faço para reintegrar a 

parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. EXPEÇA-SE o Mandado 

Judicial de Reintegração de Posse, com ordem para que o requerido Nixom 

Meira dos Santos e quem mais se encontre no imóvel o desocupe no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, para o que 

defiro, desde já, reforço policial, se necessário. Arquive-se na secretaria 

a mídia contendo arquivos de áudio entregue fisicamente em razão de 

problemas técnicos, o que foi autorizado na petição anexa à presente 

decisão. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a juntada dos referidos arquivos de áudio ao sistema PJE. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Carlos Felipe Almeida da 

Cruz –ME em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega, a empresa requerente, que 

desde Janeiro de 2017 é locatária do imóvel localizado na Avenida 

Lava-Pés, n.º 529, Bairro Goiabeiras, no qual está a unidade consumidora 

n.º 6/971318-1. Assevera que, no mês de novembro de 2017, foi 

surpreendida com a chegada de uma fatura no valor de R$ 14.661,69 

(quatorze mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove 

centavos). Sustenta que, ao questionar a requerida acerca do valor 

elevado, foi informada de que se tratava de fatura de recuperação de 

consumo, emitida porque a unidade consumidora se encontrava irregular. 

Diz, ainda, a parte autora, que não conformada com fatura, realizou 

reclamação no Procon, oportunidade em que soube que se tratava de 

recuperação de consumo dos meses de agosto a outubro de 2017, bem 

como que a requerida em Julho de 2017 havia substituído o medidor sem 

que tivesse dado oportunidade da requerente acompanhar a perícia. Narra 

que em fevereiro de 2018, novamente, a requerida trocou a unidade 

consumidora sem que pudesse acompanhar a realização da perícia. Por 

fim, informa, que aos 26.02.2018, teve a energia suspensa. Requer, em 

sede de tutela de urgência, que a requerida restabeleça o fornecimento de 

energia, bem como retire seus dados do cadastro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a cobrança de 
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fatura com vencimento em 11.12.2017, no valor de R$ 14.661,69 (quatorze 

mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), 

conforme se afere no Id n.º 11936426. Ademais, consta nos autos, o 

termo da audiência realizada no Procon, no qual o preposto da requerida 

informou que a fatura questionada, refere-se ao acúmulo de consumo em 

decorrência do faturamento por média nos meses de agosto a outubro de 

2017. Na ocasião, o preposto informou ainda que em Julho de 2017 foi 

realizada inspeção na unidade consumidora da autora, oportunidade na 

qual o medidor foi trocado em virtude de ter sido constatada 

irregularidades (Id nº 11936372, pág.10). Ocorre que, consoante ressai do 

129 da Resolução n.º 414/2010 da Aneel, o consumidor deve participar da 

inspeção e assinar o Termo de Ocorrência da Inspeção-TOI. In casu, 

conforme narrado na inicial, a parte autora não participou das duas 

inspeções realizadas que ensejaram a troca do medidor por suposta 

irregularidade. Ademais, consoante entendimento consolidado na 

jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de energia por 

débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 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). Outrossim, em que pese a fatura 

constante no Id nº 11936398 demonstrar que a parte autora está 

inadimplente com a fatura vencida em 11.12.2017 (recuperação de 

consumo) e com a vencida em 11.01.2018, no valor de R$ 4.450,57 

(quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), 

verifico na inicial que a parte autora, na presente ação, também impugna a 

referida fatura. Compulsando os autos, é possível inferir, que a fatura está 

acima da média de consumo do autor, posto que as faturas anteriores à 

troca do medidor apresentam valores inferiores, a exemplo, a fatura de 

maio de 2017 no valor de R$ 1.509,93 (mil quinhetos e nove reais e 

noventa e três centavos)- Id nº 11936408. 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, a 

parte requerente está sendo privada indevidamente da prestação de um 

serviço público essencial. Ademais, o perigo de dano subsiste ainda, 

tendo em vista que caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o 

§ 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido 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 no cadastro restritivo 

de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia da 

unidade consumidora nº 6/971318-1, sem prejuízo de posterior suspensão 

em razão de fatura não questionada na presente ação, bem como 

PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos débitos 

discutidos nestes autos e até decisão final da causa. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. 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. 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. Intimem-se e cumpra-se, em 

regime de plantão. Em seguida, voltem-me conclusos para designação de 

audiência de conciliação, tendo em vista que, na presente data, o sistema 

encontra-se inoperável para tal finalidade. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá - MT, 02 de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037470-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MADEIROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO MARCONI COSTA (REQUERIDO)

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 1037470-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NEUSA 

MARIA MADEIROS COSTA REQUERIDO: EXPEDITO MARCONI COSTA V 
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Vistos. Trata-se de Ação de Retificação de Atestado de Óbito ajuizada por 

Neusa Maria Madeiros Costa, qualificada nos autos em epígrafe, 

objetivando a retificação do atestado de óbito de Expedito Marconi Costa. 

Narra a inicial que: "O de cujus Expedito Marconi Costa faleceu em 

10/07/2002 na Comarca de Cuiabá/MT, conforme atesta a Certidão de 

Óbito (Id nº 11118419– pág 02). A Requerente era casada com o de cujus, 

o que é demonstrado pela Certidão de Casamento (Id nº 11118419 – pág 

01). Desta união, nasceu 01 (uma) Filha: Michelle Cristina Costa, conforme 

pode-se comprovar através dos documentos (Id nº 11118419– pág 04). A 

Requerente e o de cujus criavam informalmente a sobrinha da mesma, 

porém, essa sobrinha NUNCA fora registrada em nome do de cujus e da 

Requerente. O declarante do atestado de óbito, por ignorância dos fatos 

supra, deduziu que o de cujus havia deixado 02 (duas) Filhas, assim 

declarando no momento do assentamento, fato que está impossibilitando a 

respectiva abertura de inventário. O de cujus deixou apenas 01 (uma) filha 

Michelle Cristina Costa e que nunca fora aberto inventário, pois não deixou 

bens a inventariar. Ocorre, que o Pai do de cujus deixou uma herança e 

para que o processo referente a essa herança tramite, será necessário a 

abertura do inventario do de cujus e para a abertura desse inventário, é 

necessário a retificação da presente certidão de óbito. Urge informar, que 

a única filha do de cujus juntamente com o declarante do óbito, tentaram 

administrativamente retificar mencionada certidão, conforme atesta o 

documento (Id nº 11118495), porém, não lograram êxito". Instruiu o feito 

com documentos civis da autora, da filha e do falecido, certidão de óbito 

de Livro 83C; Folha 89; Termo: 59554, que representa o registro cuja 

retificação é pretendida (ID. 11118419, pág. 03). Com vista dos autos, o 

representante do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do 

pedido (Id nº 11990823). Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do 

Código de Processo Civil, reconheço a urgência no julgamento da presente 

causa, eis que versa sobre direito à retificação de registro de óbito, 

necessário à abertura de inventário, não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação, pois os 

documentos que instruem a inicial comprovam satisfatoriamente o alegado, 

sendo, portanto, aptos ao acolhimento da pretensão. Como bem anotou o 

Parquet: “Sobre a retificação pretendida, o número de filhos nos assentos 

de óbito é consignado mediante mera declaração, sem qualquer 

formalidade e a parte que fizer declaração falsa responde criminalmente . 

Na hipótese de equívoco, o próprio declarante pode se retratar, ou outro 

legitimado pode requerer a correção, sendo inclusive possível fazê-lo pela 

via administrativa, diretamente na serventia. A recentíssima Lei n.º 13.484, 

de 26 de setembro de 2017, que alterou a Lei n.º 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos), possibilita que o requerimento seja feito diretamente 

ao oficial, independente de prévia autorização judicial ou Manifestação do 

Ministério Público (art. 110 da LRP). Portanto, sem mais delongas, o 

Ministério Público nada tem a opor quanto ao pedido de retificação do 

registro de óbito de EXPEDITO MARCONI COSTA, representado pela 

certidão de identificador nº 11118419, pág. 03, para que campo das 

observações conste que “deixou 01 (uma) filha”, conforme declarado pela 

genitora em ID 11118302”. Assim sendo, não vislumbro impedimento legal 

ao deferimento do pedido, uma vez que a retificação do atestado de óbito 

servirá para adequar o numero correto de filhos, tampouco causará 

prejuízos a terceiro ou à segurança pública. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 109 da Lei n.º 

6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando 

a retificação do atestado de óbito, no sentido de alterar o numero de filhos 

do de cujus, passando a constar que “deixou 1 (uma) filha”. Expeça-se o 

respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil 

competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022857-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MARIA DE MEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DANIEL DE MEIRA E SILVA OAB - MT23478/O (ADVOGADO)

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 1022857-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOELY 

MARIA DE MEIRA RODRIGUES V Vistos em Correição. Trata-se de Ação 

de Retificação de Registro Civil ajuizada por Soely Maria de Meira, 

qualificada nos autos em epígrafe, objetivando a retificação da sua 

certidão de casamento e certidão de nascimento de seus filhos Lucas 

Meira Rodrigues e Mateus Meira Rodrigues. Narra a inicial que: "A 

requerente se casou em 02/01/1999 com o Sr. Elwis Pereira Rodrigues, 

conforme Certidão de Casamento lavrada no livro nº 87B, folha 075F, 

termo n° 25885, do Serviço Notarial 3° Ofício de Notas da Comarca de 

Cuiabá/MT, aos 02/01/1999 (Id nº 9134882). Como frutos da relação 

matrimonial, a requerente teve dois (dois) filhos: Lucas Meira Rodrigues, 

nascido em 20/05/2000, conforme Certidão de Nascimento lavrado no livro 

nº 218A, folha 149, termo n° 222669, do Serviço Notarial 3° Ofício de 

Notas da Comarca de Cuiabá/MT (Id nº 9135229); e Mateus Meira 

Rodrigues, nascido em 09/11/2004, conforme Certidão de Nascimento 

lavrado no livro nº 388A, folha 130, termo n° 260250, do Serviço Notarial 

3° Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá/MT (Id nº 9135234). Ocorre que 

anos após o casamento e o nascimento dos filhos, a requerente 

encontrou seu genitor, Sr. Otaciano Ferreira dos Santos, antes 

desconhecido, o qual procedeu ao reconhecimento extrajudicial de 

paternidade, conforme consta na Escritura de Reconhecimento de 

Paternidade, lavrada no livro nº 345, folha nº 163, aos 10/11/2012 do 2º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, com 

certidão de matrícula 065136 01 55 1978 100007 053 0006684 31 (Id nº 

9134857). A união conjugal com o Sr. Elwis Pereira Rodrigues foi desfeita 

em 29/04/2016, por meio da sentença proferida nos autos da Ação de 

Divórcio Consensual n. 578-95.2016.811.0041 (Cód. 1078556), que 

tramitou perante a Primeira Vara Especializada das Famílias e Sucessões 

da Comarca de Cuiabá/MT, voltando a requerente a adotar seu nome de 

solteira. Contudo, a despeito da decisão judicial que encerrou a união 

conjugal, a requerente está impossibilitada de alterar seu registro civil. Isso 

porque não consta o nome do genitor da requerente na Certidão de 

Casamento. Nessa toada, tanto o registro de casamento quanto as 

certidões de nascimento dos filhos não foram retificadas para a inclusão 

do nome do genitor da requerente, o que vem trazendo inúmeros 

transtornos, inclusive para a celebração de acordos e para retificações e 

pedidos de segunda via dos documentos com o nome correto". Com vista 

dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide, com o acolhimento do pedido (Id nº 

9980113). Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab 

initio, para fins de aplicação do art. 12, § 2º, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, reconheço a urgência no julgamento da presente causa, 

eis que versa sobre direito à identidade pessoal do ser humano (direito da 

personalidade), não podendo aguardar indefinidamente a sua solução, sob 

pena de malferir direito fundamental consagrado pela Magna Carta de 

1988. Pois bem. É cediço que os registros civis são disciplinados pela Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial 

para as retificações, restaurações e suprimentos dos assentamentos no 

Registro Civil, donde se conclui que as certidões referentes aos registros 

das pessoas gozam de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, 

podem ser desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em 

contrário. A respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, 

na obra Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 
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presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Assim 

sendo, não vislumbro impedimento legal ao deferimento do pedido, uma 

vez que a retificação no assento de casamento e certidão de nascimento 

de seus filhos servirá para adequar o registro civil de nascimento dos 

menores ao correto e possibilitar que a autora tire segunda via dos 

documentos com o nome correto, tampouco causará prejuízos a terceiro 

ou à segurança pública. Como bem anotou o Parquet: “Neste aspecto, não 

vislumbro óbices ao deferimento da prestação jurisdicional pleiteada, pois, 

inexistem nos autos vestígios, ou, indícios sequer da possibilidade da 

ocorrência de fraudes a terceiras pessoas com tal retificação. Isto posto, 

acredito deva haver o julgamento antecipado do mérito, consoante os 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por inexistir 

necessidade de mais provas além das produzidas e o julgamento da lide 

depender exclusivamente de questões de Direito” Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 109 da Lei 

n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando a retificação do assento de casamento da autora, no sentido 

de adicionar o nome de seu genitor, qual seja “OTACIANO FERREIRA DOS 

SANTOS”, e retificação do assento de nascimento e documento de 

identidade dos 02 (dois) filhos da autora, no sentido de adicionar o nome 

de seu avô materno, qual seja, “OTACIANO FERREIRA DOS SANTOS”, 

Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de Março de 20187. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038736-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Despacho Numero do Processo: 1038736-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DOROTEIA SOARES DE AMORIM REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Aguarde-se o decurso de prazo 

para o recolhimento das custas. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011746-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SZADKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

indicar os dados bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011629-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANUNCIO GONCALO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestar sobre os esclarecimentos acerca do laudo pericial, no prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028806-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE LINA FERREIRA ALMEIDA (AUTOR)

CARLOS DE FARIA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN MAX PEREIRA CALONGA (RÉU)

 

CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que a parte autora, 

embora intimada nada manifestou, posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

de andamento ao feito, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 2018-03-02. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1035792-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035792-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITA DA SILVA Vistos etc. O presente feito segue o 

rito da jurisdição voluntária (arts. 719 e ss do CPC). Preceitua o artigo 110 

da Lei nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos que: “Art. 110 - Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que 

correrá em cartório. § 1º - Se qualquer interessado ou o órgão do 

Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da 

prova, dentro do prazo de 10 (dez) dias e ouvidos, sucessivamente, em 3 

(três) dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em 5 

(cinco) dias. § 2º - Se não houver impugnação ou necessidade de mais 

provas, o juiz decidirá no prazo de 5 (cinco) dias. § 3º - Da decisão do 

juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. § 4º - Julgado 

procedente o pedido, o juiz ordenará que se expeça mandado para que 

seja lavrado, restaurado ou retificado o assentamento, indicando, com 

precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que 

sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. § 5º - Se 

houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, 

por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, 

com o seu "cumpra-se", executar-se-á. § 6º - As retificações serão feitas 

à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o 

caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não 

houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à 

margem do registro original”. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007997-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABBS CORRETORA DE CEREAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA AGUSTINHO ALLAN OAB - PR52670 (ADVOGADO)

EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO OAB - PR30591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R R COSTA COMERCIO - ME (REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO Feita a notificação, cientifico a parte autora acerca do 

cumprimento da medida e arquivo os autos com as baixas e cautelas de 

praxe.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1038320-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1038320-06.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NAZARIO DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil, em que figura como requerente NAZARIO DE 

SOUZA, objetivando a retificação do registro de Casamento, para que 

passe a constar o seu nome correto, bem como o prenome correto da 

genitora do requerente, visto que fora escrito erroneamente como sendo 

MARIANA, quando na verdade deveria constar MARINA como sendo seu 

prenome. Pleiteia que em seu registro de casamento seja grafado o seu 

nome correto, ao invés de Nazario da Costa Souza, que seja retificado 

para que passe a constar como Nazario de Souza, além da retificação do 

prenome de sua genitora, para que seja alterado para MARINA, invés de 

Mariana. Anexou os documentos. Concedido vistas a ilustre representante 

do Ministério Público Estadual, pugnou pelo deferimento do pedido 

constante na inicial, sendo retificado o registro de nascimento da 

requerente. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de retificação de 

registro civil, de natureza singela, em princípio, se enquadrando em 

pretensão de natureza de jurisdição voluntária, onde as partes 

interessadas não divergem entre si, mas tão-somente não detém o poder 

ou faculdade de resolver de modo próprio a aplicação da lei ao caso 

concreto, o que reclama a intervenção do Poder Judiciário. In casu, 

conforme descrito na exordial, no ato da confecção de sua certidão de 

casamento, seu nome, bem como o prenome de sua genitora fora anotado 

de forma divergente do que consta em sua Certidão de nascimento. Pois, 

na retificação, cogita-se de corrigir erros ou reparar omissões, cometidos 

na redação do ato de lavratura, não se mudando um nome por outro, a 

retificação é de todo válido. Confira-se, a jurisprudência do TJMG, sobre o 

tema: “REGISTRO CIVIL - RETIFICAÇÃO DE NOME - ERRO DE GRAFIA - 

POSSIBILIDADE. Havendo erro de grafia no prenome constante do registro 

de nascimento, o pedido de retificação deve ser acolhido, conforme 

exceção existente no parágrafo único do art. 58 da Lei nº 6.015. Recurso 

Provido” (Processo nº 1.0000.00.352714-0/000; Rel. Francisco Lopes de 

Albuquerque; AC: 16.12.2003) (negritei). - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL. ERRO EM CERTIDÃO DE CASAMENTO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. 1. A ação de retificação de registro civil é adequada para a parte 

obter decisão judicial determinando a alteração de dado constante em 

certidão de casamento. Inteligência do art. 109 da Lei 6.015/73. 2. Apelo 

conhecido e provido. Unanimidade.(TJ-MA - APL: 0017212013 MA 

0000426-07.2011.8.10.0120, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, 

Data de Julgamento: 06/08/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 08/08/2013) Ante o exposto, diante das provas documentais 

apresentadas e do parecer favorável do Ministério Público, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a 

retificação no registro de casamento do autor, para que passe a constar o 

seu nome correto como sendo NAZARIO DE SOUZA, bem como o 

prenome correto de sua genitora como MARINA, ao invés de Mariana, 

como consta. Sem custas e despesas processuais por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública. P.R.I. Transitada em julgado, comunique-se os órgãos 

competentes, expedindo-se o competente Mandado de Retificação, 

arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026435-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1026435-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA 

RÉU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Vistos etc. 

Considerando a Certidão de ID 11935169, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 17/04/2018, às 08h30min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. No mais, determino o 

integral cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos (ID 

9776472). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031362-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031362-04.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES REQUERIDO: CX 

CONSTRUCOES LTDA, AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP 

Vistos etc. Considerando a certidão de ID n° 11547140, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2018, às 08h30min, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. No mais, 

determino o integral cumprimento da decisão anteriormente proferida nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034088-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/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 1034088-48.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

MADALENA PEREIRA 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, 2 de 

março 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: 1034624-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIA RODRIGUES PRADO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034624-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NICEIA 

RODRIGUES PRADO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 
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conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 2 de março 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: 1010797-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON DE CAMPOS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010797-19.2017.8.11.0041 AUTOR: RONIELSON 

DE CAMPOS SANTOS 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, 2 de março 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: 1036125-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI VARGAS FERREIRA GUERRA (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 1036125-48.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVI 

VARGAS FERREIRA GUERRA 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 as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 2 de março 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038396-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANADIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1038396-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANADIR ALVES DE SOUZA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 

11802867 requerendo a desistência da presente ação. De acordo com o 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” 

Analisando os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por 

meio da citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002350-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIMAR DA SILVA ZEMETHEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1002350-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EIDIMAR DA SILVA ZEMETHEK REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033808-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR)

ELOIZA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000987-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F P PEREIRA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034719-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANO CLAUDIO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Revendo posicionamento anterior, vez que a 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 
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prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, consoante e extrai do RE 631240/STF. E que tal 

entendimento também se aplica às ações que discute o seguro obrigatório 

DPVAT, conforme verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e 

AgRegRE 824.712. Não sendo outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS 

PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se a parte quedou-se inerte 

ante a determinação para dar entrada no pedido administrativo no prazo 

de 30 dias, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015)”. E, por não vislumbrar deste 

feito prova do requerimento administrativo do benefício pleiteado junto a 

seguradora, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar o pedido inicial, juntando aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou 

que esteja extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 08 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004347-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS RODRIGUES REIS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004347-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JONAS CARLOS RODRIGUES REIS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/05/2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

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

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

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

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá,01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004371-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW LUIZ 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004371-54.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ANDREW LUIZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

08:45 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004589-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: WESLEY SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 61 de 241



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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005105-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANGELITA APARECIDA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

09:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037128-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO BISPO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037128-38.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO PAULO RIBEIRO BISPO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/05/2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

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

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

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

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000728-88.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/05/2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

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

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

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

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005141-47.2018.8.11.0041 

AUTOR: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, 

senão vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Diante o exposto, determino a intimação da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo, como também apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

que for necessário e encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005164-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANE LETICIA BEZERRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005164-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: DORIANE LETICIA BEZERRA RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008988-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REBELO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRECE ORCHEL (EXECUTADO)

ELISABETH ORCHEL (EXECUTADO)

ERALDO JOSE ORCHEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1008988-91.2017 Considerando que a citação 

é pessoal nos termos do Art. 242 do NCPC e neste caso verifica-se do 

aviso de recebimento do AR (ID 11754679) que a carta foi recebida por 

pessoa diversa do Executado, Eraldo Jose Orchel, não ocorrendo citação 

válida. Assim, visando evitar eventual alegação de nulidade da citação 

(NCPC, Arts. 239, § 1º e 248), proceda-se a citação do executado, Eraldo 

Jose Orchel por oficial de justiça, nos termos do art. 246, II, NCPC, no 

endereço fornecido na inicial, considerando que a tentativa de citação por 

carta restou infrutífera. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014125-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE BANDEIRA OAB - PR53872 (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)
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TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1014125-88.2016 Diante do recolhimento da 

primeira parcela das custas processuais referente a reconvenção (ID 

11657300), intime-se a parte Requerida/Reconvinte para impugnar a 

contestação da reconvenção (ID 4799523) no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022302-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ELEONOR BOTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a impugnação ofertada (Id. 5553575) e considerando a 

relevância dos fundamentos, a recebo com efeito suspensivo. Assim, 

intime-se a impugnada/exequente para se manifestar sobre ela, no prazo 

de quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022324-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA VILAR DE QUEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a impugnação ofertada (Id. 6846813) e considerando a 

relevância dos fundamentos, a recebo com efeito suspensivo. Assim, 

intime-se a impugnada/exequente para se manifestar sobre ela, no prazo 

de quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019168-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDEIR BATISTA DA ROCHA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

custas processuais, nos termos da sentença ID 11125870 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002588-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMONE DE ARRUDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 

dias, apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

custas processuais, nos termos da sentença ID 10506647.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011475-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, imperioso registrar que o 

princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no 

foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o 

magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal 

regra. Em verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo 

ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora 

do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, sem contar que 

na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, até porque a 

matriz real da requerida sequer está estabelecida neste Estado, 

mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da 

parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 
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direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007996-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, imperioso registrar que o 

princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no 

foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o 

magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal 

regra. Em verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo 

ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora 

do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, sem contar que 

na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, até porque a 

matriz real da requerida sequer está estabelecida neste Estado, 

mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da 

parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006277-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FRANCISCO BRUSTOLIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, imperioso registrar que o 

princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no 

foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o 

magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal 

regra. Em verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo 

ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora 

do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, sem contar que 

na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, até porque a 

matriz real da requerida sequer está estabelecida neste Estado, 

mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da 

parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 
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não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004780-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente o processo, imperioso registrar que o 

princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no 

foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o 

magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal 

regra. Em verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo 

ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora 

do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, sem contar que 

na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, até porque a 

matriz real da requerida sequer está estabelecida neste Estado, 

mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da 

parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001697-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED ODONTO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS, FEDERAIS, 

ESTADUAIS, MUNICIPAIS, LEGISLATIVO, JUDICIARIO E CONSELHOS 

REGIONAIS DE PROFISSAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1001697-40.2017 Vistos. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a sentença embargada 

(ID 72455295), não vislumbro tais vícios apontados, considerando ainda 

que pela certidão de ID 11677765 o embargante foi intimado para cumprir a 

determinação exarada no processo, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU 

CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA 

EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA 

RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 
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Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração de ID 7998791, mantendo intacta a sentença de 

ID 7245529. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017615-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS REFERINO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017615-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO CARLOS REFERINO DE LARA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ROBERTO 

CARLOS REFERINO DE LARA, 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 

05/03/2017, 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, 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 alega a 

ausência de nexo causal, em razão da inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, constitucionalidade da Medida Provisória 

nº. 451/2008 e da decorrente Lei 11.945/2009, 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 05/03/2017. 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, pela necessidade 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 a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 05/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ROBERTO CARLOS REFERINO DE LARA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita de leve intensidade 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 da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 25% desse valor, ou seja, R$2.362,50( dois mil 

trezentos e sessenta e dois 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 
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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$2.362,50( dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004100-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CORREA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

KURT LUIZ MATTE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004100-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Gabriela Correa 

Dias de Souza e Marcus Vinícius da Silva em desfavor de Kurt Luiz Matte 

Junior e Fabio Carvalho. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos o documento que 

comprove a propriedade do veículo, tendo em vista que, conforme 

documento de ID nº 11865340, o veículo está registrado em nome de 

terceiro, bem como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 

(três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, bem 

como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de março 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-85.2018.8.11.0041

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004744-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre em desfavor de Banco do Brasil 

S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, 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, 

02 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004773-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004773-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Francisco Ferreira Bomfim em desfavor de Brasilveículos Cia de 

Seguros (Seguradora) e BB Corretora de Seguros e Administradora de 

Bens S/A. 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, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005117-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005117-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Denise Carla Rodrigues Ribeiro 
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Tosta e Diva Rodrigues Ribeiro Tosta em desfavor de Brookfield Contorno 

Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/05/2018, 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 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, 02 

de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004636-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004636-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados em desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

21/05/2018, 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, 02 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-78.2018.8.11.0041

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 1004641-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

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 21/05/2018, 

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, 

02 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDESARA MARTINS DA SILVA OLIVIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004702-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Wedesara Martins da Silva Oliveira em desfavor de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 69 de 241



Luís Mario Teixeira. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, 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). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004883-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEIXOTO SIMEONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004883-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais – Extravio de 

Bagagem ajuizada por Cristiane Peixoto Simeone em desfavor de 

American Airlines INC.. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia de sua 

passagem aérea, do documento que comprove o extravio da bagagem, 

acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005003-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BICOM COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005003-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BICOM 

Comércio e Serviços de Estrutura Metálica Ltda. em desfavor de 

Construtora HG3 Eireli. 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, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005036-70.2018.8.11.0041

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 1005036-70.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

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 21/05/2018, 

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, 

02 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004747-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

FABIANE SOUZA DO NASCIMENTO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS 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 1004747-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Fabiane Souza do Nascimento e Silva e Doralice 

Souza do Nascimento em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que a requerida forneça um veículo 

reserva até o pagamento do prêmio do seguro. Consta na inicial que a 

parte autora contratou os serviços da requerida, para a obtenção de uma 

apólice de seguro para o veículo Voyage, placa OBP-1905, do qual são 
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possuidoras. Aduz que foi vítima de roubo, momento em que foram 

levados diversos objetos, incluindo o veículo segurado. Acrescenta que 

após diversas tentativas de recebimento do valor, a requerida se 

comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 29.486,00 (vinte e nove mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo que a quantia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) seria paga para a financiadora do bem, e a quantia de R$ 

14.846,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e seis reais) para a autora, 

todavia, o momento da quitação, a requerida efetuou o repasse tão 

somente da quantia de R$ 12.728,54 (doze mil setecentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos), gerando uma diferença de R$ 

1.758,00 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais). Relata que o seguro 

foi acionado na data de 18/10/2016, contudo, somente na data de 

29/09/2017 que a seguradora requerida depositou o valor da indenização, 

efetuando o pagamento a menor. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que contratou um seguro veicular com a requerida, todavia, após o 

roubo de seu bem móvel e solicitação do valor do seguro, ocorreram 

diversas tentativas no intuito de recebimento da quantia que 

posteriormente foi paga, contudo, a menor, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que a requerida forneça um veículo 

reserva até o pagamento do valor do seguro. Em sede de cognição 

sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos 

da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não restam 

demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Em 

que pese à documentação acostada aos autos, não restou demonstrada a 

probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de comprovação do 

direito ao recebimento do carro reserva, uma vez que a autora alega que 

recebeu o valor do seguro, não questionando a ausência de recebimento 

e sim um suposto saldo remanescente a ser pleiteado. Desse modo, não 

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

resultado útil do processo, sendo necessária a oitiva da parte contrária 

para a averiguação da plausibilidade das alegações. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/05/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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 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, 02 

de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005121-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005121-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada 

por Ezi Paulo da Silva em desfavor de Americel MT S/A (Claro), com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão do 

nome da autora do cadastro de proteção ao crédito. Aduz a parte autora 

que foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, 

todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua 

inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou qualquer 

tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de modo 

que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos 

morais. 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 
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deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de negócio 

jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo 

modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no 

fato de a permanência da negativação implicar em restrição do crédito do 

autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino a expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de 

Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de data para a 

realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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 as cópias de seus holerites dos últimos 03 

(três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, bem 

como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019992-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAOUKAB FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO VERDE CALL CENTER LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1019992-62.2016.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto 

c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Kaoukab Farah em desfavor 

de Porto Verde Call Center Ltda. – ME, Expeça-se novo mandado de 

citação e intimação conforme indicado na petição ID 11232523. Com a 

resposta, 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: 1016277-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE ARAUJO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016277-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória Débito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Espólio de Gino Rodolfo Galli representado por HILDA 

DE ARAÚJO MEIRA em desfavor de ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. Consta 

na inicial que autora é beneficiária de aposentadoria por idade perante a 

Previdência Social – INSS, ocorre que no ano de 2013, venderam para a 

Autora um colchão magnético da qual não recorda a mesma qual foi à 

empresa vendedora, apenas que compareceram em sua residência duas 

pessoas, e informaram que por ser ela aposentada o colchão sairia pela 

metade do preço sendo dividido em 24 parcelas fixas de R$ 70,83 (setenta 

reais e oitenta e três centavos) no total final de R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), sendo descontado direto de sua aposentadoria. Essa 

época a Autora morava na cidade de Nortelândia/MT. A Autora até este 

ano continua tendo os descontos em sua folha de pagamento sendo que 

deveria ter finalizado em janeiro de 2016. Aborrecida com esta situação a 

Autora foi até ao posto do INSS e requereu um extrato e para sua 

surpresa o desconto tratava- se de um empréstimo consignado em 60 

vezes pelo Banco ITAÚ BMG, com valor de cada parcela de R$ 82,89 

(oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 

4.973,40 (quarto mil novecentos e setenta e tres reais e quarenta 

centavos). Requer a concessão de tutela de urgência, para que seja 

determinada a abstenção do desconto de R$ 82,89 feito pelo Banco 

Reclamado, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo 

consignado, do benefício da Autora, junto ao INSS, até que seja resolvida 

a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com o desconto de empréstimo consignado, 

desconhecendo a origem do débito, de modo que as cobranças dos 

valores são indevidas. Em juízo de cognição sumária, os documentos 
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acostados indicam a probabilidade do direito do autor, e, ante a alegação 

de que desconhece a origem do débito que continua a ser descontado de 

seus proventos. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o 

perigo de dano consiste no fato de que a autora vem sendo prejudicada 

com o desconto mensal em seus recebimentos por dívida que alega não 

ter contraído, não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino a abstenção do desconto de R$ 82,89 feito pelo Banco 

Reclamado do benefício da Autora, junto ao INSS, até que seja resolvida a 

discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato. 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 via e-mail a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção 

prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de 

ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001644-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ADAMS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001644-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados na impugnação à 

contestação de ID nº 10497202, nos termos do art. 437, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Considerando a ausência de tempo hábil para a 

intimação das requeridas para comparecerem na audiência de conciliação, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

quanto a interesse na designação de nova data, requerendo o que 

entenderem de direito. Intimem-se as requeridas para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito da renúncia do direito da ação 

com relação ao requerido Banco Pan S/A. Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004081-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT0012904A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (RÉU)

ANDREA BOSCOLO CAMARGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004081-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Geraldo Rodrigues Ferreira 

em face de Joaquim Fabio Mielli Camargo e Andrea Boscolo Camargo. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

existência de valores devidos a título de comissão de corretagem, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de 

março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011158-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO FEGURI OAB - MT5490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011158-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Nildes Rodrigues da Silva Albuquerque em face de Sul América Cia 

Nacional de Seguros. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

previsão contratual e cobertura do sinistro feito pela parte autora, o 

cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas, a existência de 

danos morais e materiais, os contornos de responsabilidade dos 

requeridos, o nexo causal e extensão. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019626-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARTINS SIMI (AUTOR)

FABIO HELENE LESSA (AUTOR)

ANTONIA DE OLIVEIRA BASTOS (AUTOR)

SARA HELENE CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO)

FABIO HELENE LESSA OAB - MT16633/O (ADVOGADO)

PAULO INACIO DIAS LESSA OAB - MT13887/O (ADVOGADO)

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS 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 1019626-23.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Materiais e Repetição 

de Indébito proposta por Fábio Helene Lessa e Outros em face de Gol 

Linhas Aéreas. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

existência de ilicitude na conduta do requerido, o defeito na prestação dos 

serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020719-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE MALACO VIOLADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020719-21.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais 

c/c Obrigação de Fazer proposta por Anaide Malaco Violada em desfavor 

da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a legitimidade do autor, a ilicitude na 

conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de 

má prestação de serviço, a responsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia. Considerando o 

que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 10/05/2018 às 14:30 horas, para o depoimento pessoal da parte autora 

e do requerido, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Quanto a 

necessidade de outras provas, estas poderão ser solicitadas após 

realizada audiência de instrução. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES KRISTINA MOZER GOMES DA SILVA (AUTOR)

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021436-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Rescisão Contratual c/c Devolução das Quantias Pagas 

proposta por Francarlos Benedito Antônio de Souza e Thamires Kristina 

Mozer Gomes da Silva em face de Solaris Construtora e Incorporadora 

Ltda.. Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. A 

decisão de ID nº 9108932 deferiu parcialmente a tutela vindicada, 

determinado que a requerida deposite em juízo a quantia paga pelo 

contrato, bem como para que a mesma se abstenha de incluir o nome da 

parte autora no cadastro de proteção ao crédito. A parte autora se 

manifestou no ID nº 10615944, informando que a requerida descumpriu 

com a determinação judicial, não realizando o deposito judicial da quantia 

determinada. A parte requerida se manifestou no ID nº 10819970, 

informando a interposição de agravo de instrumento, bem como pleiteando 

a reconsideração da decisão que deferiu parcialmente a tutela. Citado, a 

parte requerida apresentou contestação no ID nº 11130986, momento em 

que alegou inépcia da inicial, sustentando que a parte autora não acostou 

os documentos essenciais a propositura da demanda. A autora 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 11589021. Pois bem. Com 

relação a preliminar de inépcia da inicial, vale registrar que na forma 

determinada pelo art. 330, § 1º do Código de Processo Civil, ocorre 

quando lhe faltar o pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível 

ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Nelson Nery Júnior, sobre o 

tema, doutrina que: "II: 15. Conclusão ilógica. Outra causa de inépcia é a 

falta de conclusão lógica, comparada com a narração. A petição inicial é 

um silogismo composto da premissa maior, premissa menor e da 

conclusão. Narrando o autor uma situação e concluindo de forma ilógica 

relativamente à narração, tem-se a inépcia da petição inicial, pois a 

conclusão deve decorrer logicamente da premissa menor subsumida à 

maior. Não se pode narrar, por exemplo, um fato que nulificaria o contrato 

e pedir-se o cumprimento do contrato". (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de 

Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2006. p. 489.) No 

caso dos autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial decorrem de 

conclusão lógica, sendo o pedido claro e determinado, instruído com 

documentos suficientes para comprovar o direito pleiteado, motivo pelo 

qual, não há que se falar em inépcia da inicial. Diante disso, REJEITO a 

preliminar suscitada. Em consulta ao sistema, verifica-se que a liminar do 

recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido foi indeferida, 

sendo assim e diante da ausência de provas que ensejam na alteração do 

convencimento do juízo, indefiro o pedido de consideração de ID nº 

10819970. Verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito. 

Fixo como ponto controvertido, a responsabilidade e ilegalidade na 

conduta dos requeridos, a ocorrência de quebra das cláusulas do 

contrato, a ocorrência de imprudência, imperícia ou negligencia pelos 

requeridos, a existência de dano e sua extensão, e o nexo causal entre o 

dano e a conduta dos requeridos. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Considerando o 

descumprimento da medida, intime-se a parte requerida para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, cumprir integralmente a decisão de ID nº 

9108932, depositando judicialmente os valores pagos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite 

de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 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: 1010254-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. F. (AUTOR)

FABIANE DAMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010254-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por 

Danos Extrapatrimoniais e Materiais ajuizada por Maria Vitória Damke 

Freitas representada por Fabiana Damke em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Vale do Sepotuba. A decisão de 

ID nº 5861334 deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que as 

requeridas autorizem/custeie o tratamento médico prescrito para a autora. 

Em que pese à autora informar reiterados descumprimentos da tutela de 

urgência, observa-se, nesse momento processual, que as requeridas 

estão autorizando os procedimentos, contudo, a autorização não é 

imediata, uma vez que existem formalidades a ser cumpridas. Desse 

modo, considerando a nova informação de descumprimento da medida, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

cumprir integralmente a decisão de ID nº 5861334, em todos os seus 

termos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Intime-se a requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

acostados pela autora, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004210-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI FERNANDA DE SOUSA LIMA (AUTOR)

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004210-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória decorrente de Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Yuri Fernanda de Souza Lima e Fernando Henrique Souza 

Lima em desfavor de Supermercados Comper SDB – Comércio de 

Alimentos Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que a parte 

requerida disponibilize um automóvel para a parte autora, até o julgamento 

da demanda. Consta na inicial que a parte autora, na data de 31 de 

outubro de 2070, estava no estabelecimento comercial da requerida e, ao 

retornar ao veículo, foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o 

assalto, solicitando a entrega de todos os pertences. Aduz que no 

momento em que os indivíduos perceberam a presença de mais pessoas, 

solicitaram a entrega do veículo e que a autora acompanhasse na fuga 

com o automóvel. Relata que correram em direção as dependências da 

requerida, todavia, seu veículo foi levado do estacionamento. Acrescenta 

que a requerida não prestou qualquer suporte, mostrando o descaso com 

os seus consumidores, informando não ser de sua responsabilidade os 

furtos e roubos ocorridos nas dependências do estacionamento. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

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

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que o seu veículo foi 

furtado no estacionamento do estabelecimento comercial requerido, sendo 

que a parte contrária não prestou qualquer assistência, motivo pelo qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida 

disponibilize um automóvel para a parte autora, até o julgamento da 

demanda. Em sede de cognição sumária, não é possível compelir a 

requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, haja vista que não 

restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados 

aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, nesse 

momento processual, não há como se determinar a responsabilidade da 

parte requerida, que será esclarecida no decorrer da instrução 

processual, 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 

21/05/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004852-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004852-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais ajuizada por Amilton Cesar da Silva em desfavor de Banco 

Olé Bonsucessso Consignado S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que a parte requerida se abstenha de continuar realizando descontos na 

folha de pagamento do autor, bem como para acostar aos autos o contrato 

de adesão. Consta na inicia que no ano de 2013 e 2016 foi oferecido ao 

autor um empréstimo consignado para, por um determinado prazo. Aduz 

que após a celebração do contrato, restou acordado que os descontos 

seriam realizados diretamente da folha de pagamento do autor e, 

posteriormente, recebeu um cartão de crédito da parte requerida, sem 

limites, não tendo recebido qualquer fatura até o presente momento. Relata 

que desde a contratação do empréstimo consignado, estaria sendo 

cobrado de sua folha de pagamento o valor mínimo de uma fatura de 

cartão de crédito, o que estaria acarretando diversos ônus. Acrescenta 

que ao contatar a requerida, foi informado de que não havia possibilidade 

de cancelamento do empréstimo, em razão da existência de parcelas 

vincendas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que contratou 

empréstimo consignado com a requerida, todavia, até o presente momento 

estaria sendo descontados valores exorbitantes, referentes ao 

empréstimo consignado e a um cartão de crédito não contratado, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte 

requerida se abstenha de continuar realizando descontos na folha de 

pagamento do autor, bem como para acostar aos autos o contrato de 

adesão. 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 ilegalidade dos 

descontos, uma vez que não há nos autos o contrato de empréstimo 

consignado o outro documento que demonstre o prazo para pagamento do 

empréstimo, 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 

21/05/2018, 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). 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, em especial o 

contrato objeto da presente ação. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ARENHART SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-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 1005118-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes de Parcelas 

Estudantis ajuizada por Laura Arenhart Silva em desfavor de IUNI 

Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – UNIC), com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a suspensão do reajuste realizado 

para o ano letivo de 2017 e 2018, com a expedição de novo boleto para 

pagamento da parcela do mês de janeiro/2018, no valor de R$ 7.658,00 

(sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), sem a incidência do reajuste, 

bem como as demais mensalidades que se vencerem no curso do 

processo. Consta na inicial que a parte autora é estudante do curso de 

medicina ministrado na instituição de ensino requerida e, no mês de 

dezembro/2016, compareceu ao local para obter informações acerca do 

valor da mensalidade para o semestre letivo de 2017/1, uma vez que 

estaria analisando a proposta de transferir o ensino para outra instituição. 

Aduz que a requerida informou que não ocorreria o reajuste no valor da 

mensalidade para o período de 2017/1, sendo que permaneceria o valor 

contratado do semestre anterior, qual seja, R$ 7.658,00 (sete mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais). Informa que efetuou o pagamento da 

parcela referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula), no valor de R$ 

7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), garantindo a sua 

vaga do 3º semestre letivo do curso de medicina. Relata que foi 

surpreendida ao obter o boleto referente ao mês de fevereiro/2017, uma 

vez no mesmo constava a mensalidade no valor de R$ 8.569,30 (oito mil 

quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e a descrição do 

débito como mensalidade referente ao mês de janeiro/2017. Acrescenta 

que ao contatar a parte requerida para a obtenção de soluções, foi 

informada que de o valor havia sido reajustado de maneira indevida pela 

instituição de ensino, descumprindo o teor do art. 2º, da Lei nº 9.870/99. 

Indaga que, sem qualquer comunicação prévia, observou que a requerida 

reajustou a mensalidade do ano letivo de 2018, efetuando a cobrança do 
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valor de R$ 9.459,90 (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais), 

relativo a rematrícula, com vencimento na data de 10 de janeiro de 2018. 

Informa que o reajuste da quantia de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e 

sessenta e nove reais e trinta centavos) para R$ 9.459,90 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais) é ilegal, não podendo o aluno ser 

surpreendido com a cobrança do valor exorbitante, para pagamento de 

rematrícula e mensalidades sem prévia comunicação. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a autora que foi surpreendida com o reajuste da 

mensalidade referente ao período letivo do ano de 2017 e 2018, relatando 

que o ato é ilegal, em razão da ausência de comunicação prévia, 

pugnando pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão do reajuste realizado para o ano letivo de 2017 

e 2018, com a expedição de novo boleto para pagamento da parcela do 

mês de janeiro/2018, no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais), sem a incidência do reajuste, bem como as demais 

mensalidades que se vencerem no curso do processo. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a autora realizou o pagamento até a 

mensalidade referente ao mês de dezembro do ano de 2017, no valor de 

R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) 

na data de 11/12/2017 e, posteriormente, ocorreu o reajuste do valor, 

aumentando o valor da mensalidade para R$ 9.459,90 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), sendo a 

autora cobrada pela mensalidade/rematrícula referente ao mês de 

janeiro/2018. Analisando o contrato nos autos nº A cláusula 3.1 do 

contrato acostado aos autos dispõe que “O valor dos serviços 

educacionais está descrito no preâmbulo deste contrato (valor da 

semestralidade, bem como o valor da mensalidade), e estarão sujeitos a 

reajuste e revisões anuais, conforme autorizado pela Lei 9.870 de 

23.11.99.”. Assim, diante da previsão contratual de reajuste do valor 

fixado, não há que se falar desconhecimento da possibilidade de 

ajustamento de valores. Desse modo, em que pese à autora comprovar o 

reajuste da mensalidade com fundamento dos boletos dos meses de 

janeiro e fevereiro do corrente ano, não restou presente a probabilidade 

do direito, tendo em vista que, em juízo de cognição sumária, com relação 

à ausência de cumprimento dos procedimentos descritos na Lei nº 

9.870/99, não restou comprovado à ilegalidade da parte requerida, sendo 

necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade 

das alegações. Assim, com relação ao pedido de expedição de novo 

boleto de mensalidade com o valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais) para o mês de fevereiro e os subsequentes, diante 

do poder geral de cautela desta magistrada e a fim de se evitar prejuízos 

futuros inclusive à autora, resguardando os seus direitos, entendo 

necessário o não acolhimento do pedido nesse momento processual, 

todavia, importante ressaltar a possibilidade de reanálise após a formação 

do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Determino que a Sra. Gestora entre em contato com a Central de 

Conciliação e Mediação a fim de se verificar a existência de data para a 

realização da audiência de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação 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, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009771-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARA TI AUTOMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1009771-83.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por Para Ti Automóveis Ltda. – ME em desfavor 

de G. Rodrigues da Cunha Eirelo – ME, buscando o pagamento da 

importância de R$ 42.323,58 (quarenta e dois mil trezentos e vinte e três 

reais e cinquenta e oito centavos). INDEFIRO o pedido de devolução do 

prazo, visto que a decisão inicial foi clara, por se tratar de rito especial, 

não havia qualquer indicativo de designação de audiência de conciliação. 

No caso dos autos restou incontroversa a dívida no valor de R$ 42.323,58 

(quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e oito 

centavos), conforme documentos acostados pelo autor sem impugnação 

do requerido. Para a desconstituição total ou parcial do cheque 

apresentado, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e 

convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima. Não cumpriu o 

Embargante o disposto no art. 373, inciso II do CPC, qual seja, provar a 

existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ônus que lhe incumbia. Dessa forma, considerando que mesmo 

após a expedição do mandado de pagamento e sua devida citação a ré 

não pagou e nem ofereceu embargos, restou prejudicada a parte seguinte 

do processo, no qual diante da inércia da parte era necessária a 

conversão do mandado inicial em mandado executivo. Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Monitória, decreto a 

revelia da requerida G. Rodrigues da Cunha Eirelo – ME., bem como 

converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 

701 do aludido diploma processual civil. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento 
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sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014288-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WILLIAN FRARES (RÉU)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 9623762 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003025-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TARQUINIO DALTRO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 9802121 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017749-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA EROTIDES DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 10065629 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018894-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca das certidões do Sr. 

Oficial de justiça IDs 9698432 e 9698471 dando o devido prosseguimento 

ao feito, outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova 

tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, 

intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 
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indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019035-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARIANO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 9727547 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023738-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE DOS ANJOS FRANCA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARTINS FRANCA JUNIOR (EXECUTADO)

FRANCINETE DOS ANJOS FRANCA FERRAZ SANTOS (EXECUTADO)

MAGIDA HAMMOUD (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 10394159 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019146-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE PRADO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 10394159 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003041-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MESQUITA VALADAO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão NEGATIVA 

do Sr. Oficial de justiça ID 9855600 dando o devido prosseguimento ao 

feito, outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova 

tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, 

intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 
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a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019549-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 10606394 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001848-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 11937596dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003462-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCOS DA COSTA CARGNELUTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 10530016 é tempestiva. 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a 

contestação de ID 10530016.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010651-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIOLI MARTINS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010651-75.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSIOLI MARTINS DE 

CASTRO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Ante a juntada do termo de audiência no ID nº 11989993 e redesignação 

da solenidade para o dia 30 de maio de 2018, às 16h, retornem-se os 

autos à Secretaria do Juízo para cumprimento. Procedo anotação do 

advogado ID.11846459. Intimo o autor para em 15 dias comprovar o 

recolhimento das custas sob pena de extinção. Transcorrido, certificado, 

conclusos. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023663-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023663-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRASIL 

CENTRAL ENGENHARIA LTDA Vistos etc.. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito contido no ID. 4963643, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição averbada no 

prontuário do veículo em face da inexistência de determinação judicial 

nesse sentido, bem como ao SPC e SERASA posto que tal ato deve ser 

realizado pelo próprio autor. No mais, constato que não foi recolhida as 

custas processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente para solvê-las 
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em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos moldes das 

orientações da CGJ, visando a inclusão na dívida ativa, com as devidas 

anotações. Após o trânsito em julgado, transcorrido o prazo para 

pagamento das custas, proceda-se como acima firmado, empós, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014473-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ARRIEL (RÉU)

CASA DE CARNE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014473-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: CASA DE CARNE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI - ME, 

JOSE CARLOS ARRIEL Vistos, etc. Ante a juntada do termo de audiência 

no ID nº 11990825 e redesignação da solenidade para o dia 02 de maio de 

2018, às 16h30, retornem-se os autos à Secretaria do Juízo para 

cumprimento. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022732-56.2017.8.11.0041

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:

JOAO VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022732-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO 

VICENTE PEREIRA LEITE Vistos, etc.. Da análise dos autos, verifico que a 

notificação cartorária de ID. 9115384, foi enviada para endereço diverso 

do constante no contrato, além do que, foi recebida por terceiro. Desta 

feita, considerando que não houve notificação válida e eficaz da 

devedora, no endereço do contrato, intimo o Banco para, em 15 dias, 

emendar a petição inicial, comprovando a constituição em mora da parte 

devedora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. 

RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. É válida a constituição do 

devedor em mora quando comprovada a entrega da notificação no 

endereço informado no contrato, não sendo obrigatório o recebimento 

pessoal do consumidor. Caso concreto. Notificação enviada para 

endereço diverso daquele informado no contrato e recebida por terceira 

pessoa. Ausência de demonstração que a notificação chegou ao 

conhecimento do consumidor. Constituição em mora não comprovada. 

Ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão. 

Extinção da ação de busca e apreensão.” Art. 267, IV, do CPC. Sentença 

mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065196818, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela 

Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/06/2015). Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020156-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIANO DE MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1020156-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOLIANO DE MORAES 

DA SILVA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial de ID: 9495548 Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte devedora não foi constituída em 

mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no 

endereço constante no contrato, tendo sido devolvida com a informação 

“AUSENTE”. Em que pese ser entendimento desse juízo que a mora da 

parte devedora pode ser comprovada por meio do edital de protesto, 

mister se faz acompanhar o entendimento de diversos Tribunais pátrios. 

Senão, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO -– 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 120870/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) 

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA 

– NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – 

APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. A jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado, mormente pelo fato do 

devedor ter sido intimado nos autos para responder ao recurso. Na forma 

do art. 373, inc. I, do CPC/15, compete ao autor a prova do fato constitutivo 

do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte. (Ap 

123333/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Desta feita, faculto a parte requerente o prazo de 15 dias 
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para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

constituição em mora da parte devedora ou requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010815-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE JESUS ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1010815-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DAVID DE JESUS ANTUNES Vistos 

etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2017 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002700-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002700-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EL CONDOR 

INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de EL 

CONDOR INDÚSTRIA E COMERCIO TECNOLOGICO LTDA ME, qualificados 

nos autos em referência, relatando que as partes firmaram o Contrato de 

Financiamento nº. 2050006621, com cláusula de alienação fiduciária da 

motocicleta descrita na inicial (ID. 4737502 – MERCEDES BENZ SPRINTER, 

PLACA: OBM-4163). Ante a constituição em mora, pleiteou o autor pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 47.535,78. A liminar foi concedida no ID. 4821345. A 

liminar foi cumprida, bem como a requerida citada aos ID. 4969501. 

Entretanto, a ré manteve-se inerte (ID. 7352467). É o breve relato. Decido. 

Tem aplicação, neste caso, o disposto no artigo 344, do NCPC, e o alegado 

pelo autor encontra-se comprovado, cuja revelia da ré possibilita o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I e II do 

NCPC. Observo que o fato constitutivo do direito do autor encontra 

ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste modo, 

diante da falta de manifestação do devedor, e a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão movida por PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de EL CONDOR INDÚSTRIA E COMERCIO TECNOLOGICO 

LTDA ME, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizada. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de maio de 

2017 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032665-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

acerca de Aviso de Recebimento negativo, de ID: 12024913, indicando 

novo endereço para intimação da parte ré.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010781-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

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: 1010781-65.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUCINDA DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização ajuizada por Maria Lucinda da Silva em face de Banco do 

Brasil S/A, todos qualificados nos autos em referência, pugnando a 

autora, em antecipação de tutela, pelo cancelamento definitivo da conta 

corrente de titularidade de seu esposo falecido, bloqueada, bem como a 

emissão de boletos bancários relativos ao contrato de financiamento n. 

364308969. Em preliminar, suscitou o réu em contestação (Id. 10779142) a 

sua ilegitimidade passiva, por não poder ser responsabilizado pela prática 

dos atos alegados, por não ter agido de forma negligente, por falta de 

caracterização do nexo causal, além de afirmar que competiria ao Banco 

Santander a prática de determinados atos, fazendo menção a ofício 

datado de 02/05/2017. Refutou, ainda, as benesses da assistência 

judiciária concedida a autora. Faço constar, quanto ao ponto, que as 

alegações traçadas quanto aos atos perpetrados e a caracterização dos 

pressupostos da responsabilidade civil cingem-se ao mérito da causa, 

motivo pelo qual deixo para apreciar essa questão na fase oportuna. Com 

relação ao Banco Santander, da documentação encartada nos autos 

observo que, salvo melhor juízo, não há qualquer relação contratual com a 

aludida instituição financeira, não havendo justificativa plausível para esta 

tese, já que nem mesmo há indício de existência de documento datado de 

02/05/2017 vinculado a estes autos. Feitas essas considerações, REJEITO 

a preliminar suscitada e, no que tange às benesses da assistência 

judiciária, verifico que o réu não apresentou provas em sentido diverso, 

prevalecendo, pois, a presunção de veracidade da arguição posta na 

exordial. No mais, do cotejo dos autos, observo que na decisão 

interlocutória Id. 9527738 foi concedida a tutela de urgência pleiteada na 
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peça vestibular, para que no prazo de 05 dias da citação/intimação, 

“proceda ao cancelamento definitivo da conta corrente do falecido 

Norberto Paes da Silva, bem como emita todos os boletos bancários 

referentes ao contrato de financiamento n° 364308969 firmado entre as 

partes, de acordo com os valores constantes no cronograma de 

operação.” Mister se faz destacar que na audiência realizada neste 

caderno processual aos 25/10/2017 foi firmado que “o comportamento 

reiterado do Banco do Brasil ao não cumprir os ditames do art. 334, bem 

como a liminar por este júizo determinada, resultará na aplicação do 

disposto no art. 77 inciso IV, CPC, assim como litigância de má-fé, além de 

outras medidas que se fizerem necessárias para que a Instituição 

Financeira tenha respeito à justiça brasileira”. Das aludidas decisões não 

foi interposto recurso pela instituição financeira, tampouco o seu 

cumprimento, como bem anunciado pela autora na impugnação Id. 

10996752. Deste modo, determino ao réu, no prazo de 15 dias da 

publicação desta decisão, que exiba em juízo a comprovação de 

cumprimento da decisão interlocutória, competindo-lhe inclusive expedir os 

boletos inerentes às prestações já vencidas sem acréscimo de qualquer 

encargo moratório, o mesmo se falando quanto à conta corrente do 

falecido, na qual não deve ser cobrado nenhum encargo pretérito, tudo 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20 dias-multa. Da 

mesma sorte, por olvidar da ordem judicial, bem assim do firmado em 

audiência, confirmo nesta oportunidade a multa disposta no art. 77, IV, e §

§ 2º e 3º do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, a ser recolhida 

quando do trânsito em julgado desta ação, em favor do Estado, bem como, 

a litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, IV e V do mesmo Códex, 

com multa de 5%. e honorários no mesmo percentual, do valor da causa, 

nada impedindo a incidências de novas sanções, no caso de continuidade 

do mesmo modus operandi. No mais, muito embora seja posicionamento do 

juízo que a exibição do contrato é dever da parte autora, quando do 

pedido de revisão de cláusulas contratuais, levando-se em conta que, no 

caso dos autos, trata-se de pacto entabulado por terceiro, já falecido, 

aliada à inversão do ônus da prova, determino ao réu a exibição do 

contrato de financiamento n. 364308969, bem assim da planilha de valores 

cobrados e pagos, tudo no prazo de 15 dias. Com a manifestação da 

instituição financeira, intime-se a autora para, querendo, intervir nos autos 

no mesmo prazo. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011381-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (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: 1011381-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS 

LTDA., ANA PAULA MACEDO SENDESKI Vistos, etc.. Intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024692-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIS BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024692-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: VAGNER LUIS BARROS DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pelo Banco J.Safra em face de a 

interlocutória ID.9511742, que fixou o valor para purga da mora, bem 

como, intimou para comprovar a mora da parte adversa, aduzindo que 

encaminhou correspondência para o endereço do contrato, mas o 

devedor mudou sem informar novo local de moradia, bem como, o valor da 

causa inclui, custas, honorários e demais despesas. É o relatório 

necessário. Primeiramente, quanto a custas, honorários e demais, estes 

são ônus de sucumbência, ou seja, precede de sentença, não se incluindo 

no valor do débito pendente, portanto, não há erro a ser reconhecido. Da 

mesma sorte, a questão da notificação, as teses apresentadas já se 

encontram superadas pelos posicionamento jurisprudencial que inclusive, 

vem exigindo o esgotamento das medidas para encontrar o devedor. 

AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AVISO 

DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" - PROTESTO 

POR EDITAL - CABIMENTO - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - BEM ESSENCIAL A ATIVIDADE DA EMPRESA - QUESTÃO 

NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSSÃO DE 

INSTÂNCIA - EDITAL NÃO PUBLICADO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO 

LOCAL - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar 

o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o 

réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no 

AREsp 664.661/MS). A apreciação no Agravo de Instrumento de questão 

não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o 

que é vedado. A questão não suscitada no momento da propositura do 

Agravo de Instrumento só pode ser arguida posteriormente quando se 

tratar de fato novo. (AI 97767/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) . APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE 

- MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO - VALIDADE - MORA 

COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. O direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor depende da 

caracterização da mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 3°, do 

Decreto-Lei n° 911/69. A constituição do devedor em mora deve ser 

efetuada por meio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2°, § 2°, do 
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Decreto-Lei n° 911/69. Constitui ônus do devedor informar eventual 

mudança de endereço ao credor. Se o autor demonstra ter enviado 

notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no 

contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", 

será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de 

busca e apreensão. (Ap 50960/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, 

Publicado no DJE 16/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

-– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 120870/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) Desta 

feita, REJEITO os declaratórios e concedo o prazo de 15 dias para regular 

notificação da parte requerida. Em caso de silêncio, devidamente 

certificado, conclusos para extinção. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033909-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

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: 1033909-17.2017.8.11.0041 AUTOR: CRISTINA RIBEIRO DO 

ROSARIO RÉU: BANCO CETELEM S.A. AO – EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Autos 

n.1033909-17.2017.8.11.0041 PJE. Vistos etc... Ingressou em juízo, 

CRISTINA RIBEIRO DO ROSÁRIOS, com Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do 

Indébito c/c tutela de urgência em face de o BANCO CETELEM S/A, 

aduzindo que foi surpreendida com um desconto em seu contracheque 

referente a um empréstimo consignado junto ao BNG S/A, que não 

contratou. Salienta que possui um empréstimo que é devidamente 

descontado em sua aposentadoria, realizado com o Banco Itaú. Ao 

dirigir-se ao Banco para efetuar o saque de sua aposentadoria, deparou 

com um novo empréstimo realizado indevidamente junto ao Banco BGN no 

valor de R$4.013,21, não tendo nenhuma relação com essa instituição 

financeira, que procurada não solucionou sua pendência, restando ao 

ingresso com a ação. Requer a nulidade do contrato, repetição do indébito, 

dano moral com tutela de urgência. Denota-se de forma clara que inexiste 

discussão quanto a cláusulas contratuais, mas sim a fraude no 

nascedouro deste. A ação foi distribuída para 3ª Vara Cível, determinando 

o MM.Juíz Luis Octávio O. Saboia Ribeiro, sua redistribuição a uma das 

Varas de Direito Bancário, por se tratar de competência exclusiva, já que 

se trata de matéria TIPICAMENTE BANCÁRIA. Redistribuído a este juízo, em 

razão desses fatos, resta a este magistrado suscitar o conflito negativo 

de competência, o que ora procedo, observando, que darei continuidade 

ao processo no que diz respeito a análise das questões urgentes, 

evitando prejuízos aos interessados, até decisão deste. Dispõe o artigo 66 

do C.P.C.: “Há conflito de competência: II – quando dois ou mais juízes se 

consideram incompetentes”. A possibilidade de o Juiz, de ofício, arguir a 

exceção de incompetência, se encontra firmada no artigo 953 do mesmo 

Digesto Processual em seu inciso I, o que faço com base nos argumentos 

a seguir. O R.Provimento n.04/08/CM., atribuiu nova competência e 

denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. 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. § 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. 

Como grifado, a competência das Varas Especializadas em Direito 

Bancário parte do pressuposto de que houve uma operação financeira e 

sobre esta haja litígio, mas não a negação de sua real existência. No caso 

em tela, procura a autora o reconhecimento da inexistência de contrato e 

devolução de valores, de forma que a prestação de serviço do Banco foi 

falha, causando prejuízos financeiros. Denota-se de forma clara, que não 

há discussão sobre cláusulas contratuais, como preconiza o 

R.Provimento, mas sim, de relação de confiança entre o autor e o Banco, 

com lançamentos indevidos em face de um contrato inexistente, que 

resultou da má prestação de serviço, portanto, passível de danos 

materiais, morais e restituição. Ao meu sentir, equivocou-se o Nobre 

Magistrado, pois, não vislumbro nas razões do autor, qualquer menção de 

descontentamento com o contrato e suas cláusulas, motivo da existência 

das Varas especializadas. Partindo do entendimento esposado na decisão 

interlocutória que declinou a competência para esta Vara, estariam 

afastadas da sua competência todas as ações que tivessem Instituição 

Financeira em um dos polos, tornando inócuo o artigo que instituiu as 

Varas de Direito Bancário, já que a pretensão é que com a especialidade, 

haja maior celeridade nos processos, até mesmo, contribuindo para que o 

Magistrado possa dominar todas as nuances das Leis e Jurisprudências 

que cercam a matéria que são postas ao seu crivo não se falando de 

meras indenizações, findando as discussões NÃO decorrentes das 

cláusulas contratuais, de competência das Varas de Feitos Gerais, por se 

tratarem de ressarcimentos por falha na prestação do serviço e, uma 

questão lógica em cumprimento ao R.Provimento nominado. O manuseio 

desta ação nesta Vara, S.M.J., é um equívoco que deve ser consertado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, de forma a determinar o retorno dos 

autos à MM. Juíza da 3ª Vara Cível. Transcrevo o voto do 

I.Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no Conflito de 

Competência 97773: “Na magistratura matogrossense um juiz disse certo 

dia que há causas em que o melhor recurso é o consolo. Este é um deles. 

Com o respeito que se deve ter ao livre convencimento do magistrado, 

entendo que ao julgador deve prevalecer o bom senso, antes de qualquer 

outra solução. A matéria é por demais singela, encontrando-se pacificado 

o entendimento perante as Câmaras deste Tribunal. A ação versa 

estritamente sobre a inexistência de contrato bancário, de modo que é 

inadmissível qualquer dúvida a esse respeito, sendo o pedido quanto ao 

dano moral mera consequência do reconhecimento do primeiro. Portanto, 

não se está frente a qualquer ação diretamente vinculada ao direito 

bancário ou financeiro. Está afeta a vara especializada as ações que 

tratam das matérias que, como o próprio Provimento salienta, demandam a 

abordagem de questões financeiras, como as ações oriundas de abertura 
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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. Nesse sentido cito, verbis: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 

04/2008/CM, deve a competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser 

reconhecida para processar e julgar as ações de natureza eminentemente 

civil. Para que o feito tramite perante a Vara Especializada não basta que 

em um dos polos da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a 

matéria tratada nos autos seja de natureza bancária. (CC 39636/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. Se a 

parte autora nega a inexistência de relação jurídica com a instituição 

financeira, a competência para processar e julgar o feito não recai sobre a 

vara especializada de direito bancário. (CC n. 119550/2011, Des. Orlando 

de Almeida Perri, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

privado, DJe 09/05/2012)Posto isso, conheço e julgo improcedente o 

presente conflito negativo de competência, para fixar a competência para 

apreciar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, ao Juízo da 20ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. P. I. e dê-se ciência aos doutos juízes nominados. (SIC) Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos (cópia em apenso), apresento esta 

EXCEÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA de forma a restaurar o 

cumprimento das regras dispostas no R.Provimento n.04/08/CM., para ao 

final, ser julgada procedente, reconhecendo a competência da TERCEIRA 

VARA CÍVEL da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar o feito. 

Nestes termos. Espera deferimento. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029397-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029397-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HERCULES 

SANTOS DA SILVA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 10203843 

Intimo a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias junte cópia da 

avença entre as partes, petitório de ID: 11341389, sob pena de 

indeferimento do pleito de suspensão. CUMPRIDO, AGUARDE-SE, CASO 

CONTRÁRIO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE. Da análise dos autos, 

verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial 

de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT 

SANDERO placa NJU0451 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 
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pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004081-39.2018.8.11.0041

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)

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: 1004081-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JUSSARA DA CRUZ 

BARROS FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a autora os 

benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que, apesar 

de pretender a autora, por meio desta ação, a revisão de cláusulas 

contratuais, observo que a autora não apresentou a quantificação do 

valor incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC. 

Por se tratar de requisito da petição inicial, faculto à requerente a emenda 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037278-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

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: 1037278-19.2017.8.11.0041 AUTOR: JUNIOR RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por JUNIOR 

RODRIGUES DA SILVA em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A, todos qualificados nos autos em referência, aduzindo 

o autor o direito à prestação de contas quanto ao contrato de 

financiamento firmado entre as partes, no qual foi ofertado em garantia o 

veículo PALIO FIRE FLEX/FIAT, Ano – 2008/2009, placa MT/NJB8937, 

apreendido nos autos código 1106354, contudo sua irresignação se firma 

na injusta cobrança de débito remanescente de R$ 1.569,18, com a 

negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito. Na forma do 

art. 2º do Decreto-lei 911/69, tenho que, como bem disposto na legislação 

especial aplicável, deve ocorrer no bojo dos autos da Busca e Apreensão. 

Nada obstante, considerando o princípio constitucional do direito de ação, 

a remansosa a orientação jurisprudencial quanto ao interesse de agir dos 

consumidores quanto a modalidade de ação proposta, quando da 

apreensão de veículo alienado fiduciariamente, tais ações devem tramitar 

por dependência aos autos da Busca e Apreensão, na qual se originou a 

apreensão do bem. Dos andamentos processuais lançados nos autos n. 

13102-27.2016.811.0041, código 1106354, que tramitaram na 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital, verifico que o feito 

tramitou à revelia do ora requerente, e que após o trânsito em julgado 

converteu-se em “Execução de Sentença”, na qual, salvo melhor juízo, 

houve a exibição de cálculo pela instituição de crédito ora ré, bem assim 

tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD. Desta sorte, revela-se 

manifesta a conexão de ações, posto que no caderno processual em 

comento ocorreu a apreensão do bem e há cobrança de valores 

relacionados ao contrato em tela. Aliado a tal fato, na forma do art. 55, § 

2º, I, do hodierno CPC, reputam-se conexas as ações quanto “à execução 

de título extrajudicial e à ação e conhecimento relativa ao mesmo ato 

jurídico”, sendo certo, pois, o manifesto risco de decisões conflitantes em 

ambos os processos. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - BUSCA E 

APREENSÃO - BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO 

DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - CONFLITO 

REJEITADO. À luz da disposição trazida pelo artigo 2º, do Decreto-lei n. 

911\69, a prestação de contas é consectário do procedimento inerente à 

venda de veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de busca e 

apreensão. Com efeito, se ajuizada a referida ação de prestação de 

contas, deve esta ser distribuída por dependência aos autos da anterior 

ação de busca e apreensão. Conflito negativo julgado improcedente.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.069726-4/000, Relator(a): Des.

(a) Kildare Carvalho, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2017, 

publicação da súmula em 07/07/2017) Destaco que o fato de encontrar-se 

o feito código 1106354 suspenso não desnatura a conexão, matéria de 

ordem pública, notadamente ao se ter em vista que os aludidos autos não 

foram sentenciados, mas apenas arquivados por falta de manifestação da 

parte. Feitas essas considerações, declaro a incompetência do juízo e 

determino a REDISTRIBUIÇÃO destes autos à 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Capital, para processamento por dependência aos 

autos n. 13102-27.2016.811.0041, código 1106354. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1025864-24.2017.8.11.0041 AUTOR: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE 

MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, VERONICA 

FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

JOSÉ LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALUF, JANETH MUTRAN MALUF, VIVIANE 
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VILELA DE FREITAS MALOUF, JOSÉ CHARBEL MALOUF, VERÔNICA 

FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF em face de BANCO ITAÚ S/A, 

todos qualificados nos autos em epígrafe, na qual relatam os autores que 

firmaram com o réu a Cédula de Crédito Bancário n. 1016070220, visando 

o financiamento do empreendimento imobiliário denominado Edifício Arthé, 

contudo constataram a abusividade dos encargos praticados, ante a 

renovação da operação pretérita com incorporação de juros, pela falta de 

pagamento das parcelas vencidas em 02/05/2016, 02/06/2016 e 

02/07/2016, sendo aos 23/06/2016 firmado o aditivo no valor de R$ 

16.400.000,00, entendendo ser incontroverso o débito de R$ 

6.132.030,59. Alegam a necessidade de revisão contratual, objetivando: - 

o afastamento da prática de capitalização de juros, invocando sua 

inconstitucionalidade; - o afastamento da cobrança de encargos 

moratórios, diante de a cobrança de encargos abusivos no período da 

normalidade, ante a cumulação dos encargos; - a repetição do indébito; - 

em tutela de urgência, a baixa das constrições (hipoteca) sobre as 

unidades residenciais alienadas a terceiros e especificadas na exordial e 

a suspensão/impedimento de positivação dos autores em cadastros 

restritivos de crédito, ofertando como caução a unidade n. 2101 no mesmo 

empreendimento, avaliada em R$ 11.900.000,00; - a condenação da parte 

adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuíram à causa o valor de R$ 2.800.000,00 (Id. 9601796) 

e acostaram documentos. Na decisão Id. 9744448 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, todavia, após a emenda Id. 

9840618 e juntada de novos documentos, na decisão Id. 9916614 esta foi 

em parte concedida, sendo fixado o prazo de 30 dias para a liberação do 

gravame de hipoteca dos bens elencados na petição Id. 9840724. 

Audiência de tentativa de conciliação realizada aos 08/11/2017, Id. 

10655446, sem êxito na composição entre as partes. O réu foi citado Id. 

10415500 e em contestação Id. 10933944 aventou em preliminar a 

ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pleito de baixa dos gravames, 

posto que, para atendimento do seu pedido, deve ocorrer a quitação da 

obrigação ou a apresentação de outra garantia suficiente e idônea, 

competindo apenas aos terceiros interessados se valer do enunciado da 

Súmula 308/STJ. No mérito, impugna o valor apresentado como 

incontroverso, que deve continuar a ser pago ao longo do processamento 

da demanda; alega que há saldo devedor atual de R$ 12.149.641,12 

pendente de pagamento; que não se aplica o CDC à relação entre as 

partes, já que o valor transacionado foi utilizado para o incremento de sua 

atividade. Quanto aos pedidos revisionais, sustenta a legalidade da forma 

de amortização da dívida pelo SAC, que não acarreta em juros 

capitalizados/anatocismo, como afirmado, não obstante a legalidade de tal 

prática; que os encargos moratórios estão legalmente contratados; que 

não há possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados, não 

cabendo falar em repetição do indébito. Ao final, pleiteia pelo acolhimento 

da preliminar ou, no mérito, a improcedência da ação, condenando a parte 

adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Silvia Garcia Pereira 

Macedo pugnou pela habilitação como terceira interessada (Id. 11069274), 

pleiteando pela expedição de ofício ao Segundo Serviço Notarial e 

Registral para a baixa/cancelamento da Averbação da matrícula 101.652 

(apartamento 1202), impugnado pelo réu (Id. 11610039). A instituição 

financeira apresentou aos 12/12/2017 (Id. 11089401) pedido de 

reconsideração, todavia mantida a decisão Id. 9916614 por seus próprios 

fundamentos (Id. 11146741). Por meio da petição Id. 11149300, pugnaram 

os autores pela aplicação de multa diária, em vista de o descumprimento 

da tutela de urgência, sendo na decisão Id. 11201967 fixado ao réu o 

prazo de 48 horas para comprovar nos autos o cumprimento da medida, 

sob pena de multa diária fixada em R$ 50.000,00, até o limite de 20 

dias-multa. Desta decisão foi interposto o recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1001023-54.2018.811.0000, que não foi conhecido por não 

ter sido interposto recurso à decisão que concedeu a tutela (Id. 

11696212). Impugnação à contestação Id. 11713400. Os autores 

denunciaram a falta de cumprimento da medida (Id. 11711504 e Id. 

11876160, contudo o réu apresentou aos 09/02/2018, por meio da petição 

Id. 11719167 os “Termos de Liberação das Hipotecas”. 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. Pretendem os autores, por meio desta ação, a revisão 

do contrato e aditivo firmado com o réu, bem assim a liberação do gravame 

hipotecário que recai sobre os imóveis já transacionados a terceiros. Em 

preliminar, aventou o requerido a ilegitimidade da parte autora quanto ao 

pleito de baixa dos gravames, posto que, para atendimento do seu pedido, 

deve ocorrer a quitação da obrigação ou a apresentação de outra garantia 

suficiente e idônea, competindo apenas aos terceiros interessados se 

valer do enunciado da Súmula 308/STJ, que possui o seguinte preceito: “A 

hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou 

posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia 

perante os adquirentes do imóvel” Em que pese a alegação da instituição 

de crédito que a arguição em comento só poderia ser formulada pelos 

terceiros adquirentes, tem-se que a parte autora demonstrou, na 

documentação encartada com a petição Id. 9840724, que vem sendo 

notificada pelos adquirentes das unidades residenciais transacionadas, 

visando a liberação do gravame. Por ser a parte que possui vínculo 

contratual com os terceiros compradores, inequívoca a sua legitimidade 

ativa para pugnar pela liberação de tais gravames. Nesse sentido: “CIVIL - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - HIPOTECA 

CONTRATADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FI-NANCEIRO - 

LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONSU-MIDOR - 

PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - DIREITO À 

LIBERAÇÃO DA GARANTIA REAL. - É parte passiva legítima a instituição 

financeira, a cujo favor foi instituída hipoteca sobre o imóvel em litígio, pois 

o fim precípuo da demanda é a obtenção de provimento judicial que 

possibilite a entrega do bem - livre e desembaraçado -, ao comprador 

adimplente, bem este que nada mais é senão a própria garantia dada pelo 

devedor hipotecário. - Por ser notório o conhecimento do agente imobiliário 

no sentido de que as unidades habitacionais serão alienadas a terceiros - 

cuja única obrigação será aquela advinda do compromisso de compra e 

venda do imóvel, não havendo qualquer comprometimento quanto a 

eventual inadimplência da construtora perante o financiador - as regras 

gerais da hipoteca não podem ser rigidamente aplicadas em face da 

violação ao princípio da boa-fé, razão pela qual o consumidor tem o direito 

de, pago integralmente o preço, receber o bem livre e desembaraçado de 

qualquer ônus. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

2.0000.00.437937-7/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 

Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 16/11/2004, publicação 

da súmula em 27/11/2004) Concernente à aplicação das normas do Código 

de Defesa do Consumidor ao pacto em comento, cumpre observar que a 

Segunda Seção do E. STJ, ao julgar o REsp nº 541.867/BA, adotou a 

interpretação finalista, consoante a qual reputa-se imprescindível que a 

destinação final a ser dada a um produto/serviço seja entendida como 

econômica, é dizer, que a aquisição de um bem ou a utilização de um 

serviço satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, 

pessoa física ou jurídica, e não objetive a incrementação de atividade 

profissional lucrativa. Nesse sentido: “COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO 

PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. – A aquisição de bens ou a utilização 

de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar 

ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso 

especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta 

da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade 

dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do 

feito a uma das Varas Cíveis da Comarca”. (REsp 541.867/BA, Rel. 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS 

MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO) “PROCESSUAL. CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. 

NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PESSOA 

JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITE. AUSÊNCIA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA. INACUMULABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PROVA. [...] Segundo o artigo 2º do CDC, 

consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, não se 

enquadrando nesse conceito a pessoa jurídica que adquire capital a ser 

utilizado em sua cadeia de produção, como consumidor intermediário e não 

destinatário final. [...]” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0701.04.091674-7/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. IRMAR FERREIRA 

CAMPOS). Posto isso, não sendo a primeira requerente destinatária final 

do crédito auferido perante a instituição financeira, já que utilizou o valor 

disponibilizado para a construção do edifício comercial em tela, não se fala 

em aplicação das normas consumeristas. De qualquer sorte, incide, na 

espécie, a lei civil, que autoriza a revisão dessas avenças com base na 

boa-fé objetiva, não atentando contra o princípio da força obrigatória do 
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contrato, porquanto a intervenção do Judiciário visa eliminar do pacto as 

disposições que vão de encontro à lei. Sendo pacífico o entendimento 

inerente à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais 

caracterizadas como abusivas e, para tanto, necessário se faz a 

intervenção do Poder Judiciário, não há o que se discutir acerca da 

possibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas que possam ser 

consideradas iníquas e abusivas, razão pela qual passo ao exame da 

matéria suscitada. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS Afirmam os 

autores a inconstitucionalidade da Medida Provisória que regulamentou a 

capitalização de juros, tratando-se de prática vedada em nosso 

ordenamento. Em que pese a alegação de que juros capitalizados 

aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser afastados, com a 

declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1963/00 e 

2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC nº 40/03 determinou 

expressamente a desnecessidade de lei complementar única e específica 

para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, estabelecendo, 

entretanto, no caput do art. 192, CF/88, que este será regulado por lei 

complementar, nos moldes do princípio da reserva legal. Todavia, esta 

exigência para tratamento via lei complementar refere-se à 

regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não 

estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em 

inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Nesse sentido: “CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE 

PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 

10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. - Não é 

inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito 

bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei 

Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal 

atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a 

disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de 

cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras- 

estabelecida entre particulares e instituições financeiras.” (TJMG - 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1 . 0 0 2 4 . 0 6 . 0 0 4 9 2 8 - 5 / 0 0 3  N A  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

1.0024.06.004928-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE 

VICTOR DE CARVALHO - RELATORA PARA O ACÓRDÃO: EXMª SRª. 

DESª. SELMA MARQUES). Demais disso, imperioso considerar que, apesar 

de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial nº 

973.827-RS – 2ª Seção, como representativo de controvérsia e 

processado sob o rito do art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a 

Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao 

recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. 

Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco 

Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior 

extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino 

e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC 

que: “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 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Neste julgamento, 

entendeu-se que a existência da ADI nº 2.316, pendente de julgamento, 

não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 

seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de 

ambas as Turmas da 2ª Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 

5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, 

com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 

31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, 

desde que expressamente pactuada. Feitas essas ressalvas, cai por terra 

a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido 

com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do 

Tesouro Nacional. Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a 

menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que 

se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma 

capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Trata-se de 

posicionamento consolidado 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.” No caso em exame, tem-se que na decisão Id. 

9744448, pág. 2, foi afastada a tese de ilegalidade de prática de juros 

capitalizados, restando consignado que “conforme se infere do contrato 

em sua cláusula 6 (Id. 9545584, página 7), encontra-se devidamente 

contratado, na forma do entendimento Sumulado pelo STJ (Súmulas 539 e 

541) ao prever a incidência de juros mensais em 0,8583%, não 

correspondente ao duodécuplo da anual em 10,8%”. Desta sorte, ainda 

que argumente a parte ré que esta não é praticada, ante a metodologia de 

cálculo pelo sistema de amortização constante (SAS), tenho que não há 

ensejo à pretensão dos autores quanto ao ponto. Por fim, com relação ao 

pleito formulado no item 38 da inicial (Id. 9571182, Pág. 16 e 17), de 

remessa de ofício as mesas da Câmara e do Senado “para revelarem 

quais foram os parlamentares que aprovaram a referida Lei e se estes 

parlamentares eram beneficiados da polpuda mesada, o famoso 

‘mensalão’”, não há o que de discutir quanto a este pedido, posto que 

totalmente descabido e que não possui o condão de desnaturar a 

legalidade da prática de juros capitalizados. DOS ENCARGOS 

MORATÓRIOS Afirmam os requerentes que a cobrança de encargos 

abusivos afastam a sua mora, descabendo, de conseguinte, a sua 

incidência. Contudo, há de se consignar que, para que se configure a 

mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da cobrança dos 

encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição financeira, a recusa 

injustificada do pagamento. É o que nos ensina Washington de Barros 

Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 24 ed., Ed. Saraiva): 

“Incide o credor em mora se se recusa a receber o pagamento no tempo e 

lugar indicados no título constitutivo da obrigação, exigindo-o por forma 

diferente ou pretendendo que a obrigação se execute de modo diverso. 

(...) A mora creditoris depende dos elementos seguintes: a) existência de 

dívida positiva e líquida; b) que o devedor se ache em condições de 

efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente para efetua-lo; d) que 

haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 396 do CC estabeleça 

que “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este 

em mora”, é necessário prova da injusta negativa pelo Banco, o que não 

está demonstrado nos autos. Ademais, conforme pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de 

Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 543-C do CPC 
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(Recurso Repetitivo), o simples ajuizamento de ação revisional não é apta 

a descaracterizar a mora da parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” Deste modo, 

não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando 

caracterizado o atraso no pagamento do ajustado. Com relação à 

comissão de permanência, há de se ter em vista que há muito resta 

sedimentado o entendimento acerca da inviabilidade de sua cumulação 

com outros encargos moratórios, na forma das Súmulas emitidas pelo STJ, 

de n; 30, 294, 296 e 472. No feito em baila, em que pese a irresignação 

dos autores, não trouxeram a integralidade da relação contratual 

entabulada entre as partes, já que limitaram-se em exibir os documentos 

Id. 9545584, 9545671, 9545659, 9545652, 9545643 e 9545637 e em 

nenhum desses há estipulação quanto aos encargos moratórios, não 

obstante no documento Id. 9545671, pág. 3, haja expressa menção às 

cláusulas que tratam de tais encargos – cláusulas 5 a 5.3 quanto a 

atualização do saldo devedor, 6 a 6.6 quanto aos juros, encargos e 

tarifas, e 7 a 7.4.2 quanto a forma de pagamento, além de no Aditivo Id. 

9545584, Pág. 7, ser apontado o “Quadro Resumo da Cédula”, também não 

exibido pelos requerentes. Considerando que no caso dos autos não foi 

pelos autores exibido o inteiro teor de todos os contratos firmados, não 

havendo a demonstração de irregularidade na cobrança dos encargos 

moratórios, sendo seu o ônus de tal prova, ante a não incidência do 

Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, INDEFIRO o 

pleito. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Pugnam os autores pela devolução em 

dobro da quantia cobrada a maior. Todavia, considerando que nesta ação 

não foi acolhido nenhum dos pedidos revisionais firmados na inicial, não 

há ensejo à discussão acerca deste ponto. DA TUTELA ANTECIPADA Em 

antecipação de tutela, pugnaram os autores pela suspensão/impedimento 

de anotação dos seus nomes em cadastros de inadimplentes, bem assim 

baixa das constrições (hipoteca) sobre as unidades residenciais 

alienadas a terceiros. Quanto ao primeiro ponto, destaco que na decisão 

Id. 9744448 foi indeferido o pleito, nos seguintes termos: “De conseguinte, 

caso se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do 

inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão 

de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito do Banco em anotar o 

nome dos autores em cadastros restritivos de crédito, na forma do 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, em que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência.” Considerando, como já ressaltado, que não foi 

acolhido nenhum dos pedidos revisionais formulados nesta ação, aliado ao 

fato de que não foi manejado recurso desta decisão, mantenho a 

interlocutória quanto ao ponto. No que tange ao requerimento de 

levantamento dos gravames hipotecários que recaem sobre os bens 

imóveis elencados na exordial, observo que, inicialmente, foi indeferido o 

pleito, ante a falta de provas da à transação anunciada, bem assim a 

quitação por terceiros adquirentes, quanto aos apartamentos residenciais 

que teriam sido transacionados. Todavia, em posterior emenda da inicial 

(Id. 9840724) os autores apresentaram documentação comprovando suas 

assertivas e, por meio da decisão Id. 9916614 foi deferida a medida, 

senão vejamos: “Do cotejo dos autos, observo que por meio da decisão Id. 

9744448 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência, 

de baixa da hipoteca que recai sobre as unidades residenciais alienadas a 

terceiros e especificadas na exordial (Id. 958118282, páginas 30 e 31), 

decorrentes do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem 

assim a suspensão/impedimento de positivação dos autores em cadastros 

restritivos de crédito. Na petição Id. 9840618, pleiteia a parte autora pela 

reconsideração de seu pedido e, para tanto, acosta aos autos os 

documentos Id. 9840801 a Id. 9841259, no qual exibe os contratos de 

compra e venda de cada uma das unidades autônomas, além de exibir 06 

procedimentos de interpelação judicial pelos adquirentes (Id. 9840744 a 

9840778), pugnando sejam os documentos firmados com terceiros 

estranhos a lide mantidos em sigilo. Da nova documentação encartada, 

revela-se manifesto o direito dos terceiros interessados de ter seus 

respectivos imóveis livres e desembaraçados do gravame de hipoteca que 

recai sobre estes, na forma do posicionamento pacificado por meio da 

Súmula n. 308 do STJ, segundo a qual “A hipoteca firmada entre a 

construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da 

promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 

imóvel”. Da mesma sorte, demonstraram os autores Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA. GARANTIA REAL CONSTITUÍDA PELA 

INCORPORADORA FALIDA SOBRE IMÓVEL PARA, EM ADITAMENTO, 

RESGUARDAR CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO. 

IMÓVEL PENHORADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. MESMO IMÓVEL 

OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO. 

QUITAÇÃO. BOA-FÉ. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA 

PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

308/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Decidida integralmente a lide 

posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em 

que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita 

violação do art. 535 do CPC/73, ainda que rejeitados os embargos de 

declaração opostos. 2. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente 

financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e 

venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 

308/STJ). 3. O referido enunciado sumular pode ser aplicado ao agente 

financiador de construção de empreendimentos imobiliários ainda que não 

seja instituição financeira e não se trate daqueles contratos regidos pelo 

Sistema Financeiro da Habitação. 4. O terceiro que adquire o imóvel de 

boa-fé e cumpre o contrato de compra e venda, quitando o preço 

avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica 

estabelecida entre o financiador, credor hipotecário, e o construtor 

inadimplente. No caso, deve o financiador tomar todas as cautelas 

necessárias antes da celebração do contrato ou, em caso de não 

cumprimento da avença, buscar outros meios judiciais cabíveis para 

alcançar o adimplemento do negócio jurídico garantido pela hipoteca. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1432693/SP, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/09/2016, DJe 06/10/2016) Desta sorte, recebo a nova emenda da inicial 

apresentada pelos autores, como pedido de reconsideração, e DEFIRO o 

pleito, formulado em tutela de urgência, para que no prazo de 30 dias o réu 

promova os autos necessários à liberação do gravame de hipoteca, 

decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 1016070220, com relação 

aos bens imóveis (apartamentos e respectivas garagens) transacionados 

com terceiros e elencados na petição Id. 9840724. Mantenho o 

indeferimento do pleito de abstenção/retirada das anotações em cadastros 

de inadimplentes, na forma fundamentada na decisão anterior.” Devo 

ressaltar que, por não ter ocorrido a alteração da situação fática, 

tampouco o manejo de recurso pelas partes, mantenho a decisão na forma 

em que prolatada. Isso porque, sequer foi o ponto contestado na resposta 

do réu, visto que a respeito, limitou-se em arguir a ilegitimidade ativa para 

formular este requerimento, não havendo sequer impugnação sobre a 

documentação encartada pelos autores relacionados aos contratos de 

compra e venda firmados com terceiros, bem assim os recibos de 

quitação emitidos. Com relação ao seu cumprimento, observo que na 

decisão Id. 11201967, foi fixado ao réu o prazo de 48 horas para 

comprovar nos autos o cumprimento da medida, sob pena de multa diária 

fixada em R$ 50.000,00, até o limite de 20 dias-multa. Esta decisão foi 

publicada no DJE 10183, disponibilizado aos 22/01/2018 (segunda-feira), 

como certificado nos autos (Id. 11547988), razão pela qual apenas em 48 

horas após a veiculação da decisão na imprensa oficial é que teve início o 

seu cômputo, findando-se aos 09/02/2018, data da apresentação, pelo 

réu, da petição Id. 11719167, em que exibiu em juízo os “Termos de 

Liberação das Hipotecas”, que devem ser utilizados pelos autores para a 

baixa dos gravames. Embora a instituição financeira tenha anunciado que 

emitiu os aludidos documentos aos 06/12/2017, considerando que os 

exibiu aos autos apenas em 09/02/2018, considero esta a data final 

quanto ao cumprimento da medida, posto que compete aos autores, com a 

exibição de tais documentos, encaminha-los ao Serviço Notarial para a 

baixa que perseguem por meio desta ação. Destaco, sobre os aludidos 

documentos, que embora na petição 9840724 tenham sido elencados 47 
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matrículas de imóveis, enquanto pelo réu acostados apenas 27 “Termos 

de Liberação”, constato que na petição Id. 11876160 não houve 

irresignação, pelos autores, concernente a eventuais documentos 

faltantes, razão pela qual faço cessar, em 09/02/2018, a incidência da 

multa diária. Com relação a terceira interessada Silvia Garcia Pereira 

Macedo (Id. 11069274), enfatizo que, não obstante a impugnação da 

instituição financeira por meio da petição Id. 11610039, tem-se que o 

imóvel da peticionante foi abrangido pela decisão interlocutória Id. 

9916614. Ao se ter em vista que o réu, inclusive, já expediu ofício para 

liberação da constrição ao bem anunciado pela parte, como se infere do 

documento Id. 11719170 - pág. 15, não há o que se discutir a respeito. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALUF, JANETH 

MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, JOSÉ CHARBEL 

MALOUF, VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF em face de 

BANCO ITAÚ S/A, apenas para confirmar a tutela antecipada parcialmente 

concedida por meio da decisão Id. 9916614, quanto à liberação do 

gravame de hipoteca que recai sobre os imóveis elencados pelos autores, 

bem como, para confirmar a incidência da multa diária fixada na decisão Id. 

11201967, em R$ 50.000,00, de 25/01/2018 a 09/02/2018, CUJO VALOR 

DEVERÁ SER UTILIZADO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO ENTRE AS 

PARTES. Por ter o réu decaído em maior parte, condeno os autores ao 

pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios em 

R$ 224.000,00 e o réu ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários em R$ 56.000,00. Transitada em julgado, sem o integral 

cumprimento da decisão emanada nestes autos, pelo réu, arbitro a multa 

diária em R$ 100.000,00 quanto aos bens não liberados, até o limite de 20 

dias-multa, QUE TERÁ O MESMO FIM SUPRA MENCIONADO - abatimento 

do débito. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012964-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1012964-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO 

APARECIDO DEMARCHI FILHO Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 7112024, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos desta 

demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. No mais, constato que não foi recolhida as custas 

processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. POR FIM, intimo o Banco para no prazo de 15 dias, esclarecer 

as razões da interposições de outras ações com fim de buscar e 

apreender o mesmo bem: 1038565-17.2017 - 20/12/2017 - 2ª VEDB, 

restituiu o bem em 05/08/2018; 1022668-46-2017 - 24/07/2017 - 3ª VEDB, 

24/10/2017 atualizou o débito; 1012964-09-2017 - 27/04/2017 - 

15/05/2017, atualizou o débito e 1022475-65.2016, onde houve acordo 

extinto em 24/01/2018, sob pena de comunicação à OAB e Ministério 

Público, além da aplicação da multa do artigo 77 do CPC. 

INDEPENDENTEMENTE das informações do Banco tenho que tal 

comportamento tem se tornado rotineiro, com o ingresso de várias ações, 

com fito de escolher o juiz natural, burlando o sistema de distribuição, 

razão pela qual, ENCAMINHE-SE cópia à Diretoria do Fórum para as 

medidas cabíveis, com fito de que o sistema PJE, não permita que fatos 

como este continuem a ocorrer. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 682-87.2016.811.0041 – CÓDIGO 1078735

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: RANILSON P SANTOS-ME

INTIMANDO(A, S): Ranilson P Santos - ME, CNPJ: 24752289000163

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 2 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12780-75.2014.811.0041 – CÓDIGO 874177

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

PARTE REQUERIDA: CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME e 

SAULO DA CRUZ CARDOSO e IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

INTIMANDO(A, S): Cuiaba Importados de Oculos Ltda - Me, CNPJ: 

07986895000124; Izomara da Cruz Cardoso, Cpf: 92939465215, Rg: 

5589695; Saulo da Cruz Cardoso, Cpf: 97767646220

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 2 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2742-67.2015.811.0041 – CÓDIGO 955326

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

PARTE REQUERIDA: ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA e NEIDA 

TERESINHA DADALT

INTIMANDO(A, S): Eldorado Comercio de Motos Ltda, CNPJ: 

10519960000116; Neida Teresinha Dadalt, Cpf: 20937911020

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 2 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18457-28.2010.811.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

EXECUTADO(A, S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA 

JOSE PRADO DE ARRUDA e MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA

INTIMANDO(A, S): Maria Jose Prado de Arruda, Cpf: 00649341104, Rg: 

796.826 SSP MT; Maria Tereza Mamede Arruda; Valquiria Mamede Costa 

Marques, Cpf: 17260850159, Rg: 00867160 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/05/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 105.491,76

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de que foram penhorados os bens descritos e 

caracterizados no item seguinte deste edital, avaliados conjuntamente no 

valor de R$ 3.293.400,00 (três milhões duzentos e noventa e três mil e 

quatrocentos reais).

BENS PENHORADOS: A) uma parte de terras pastais e pantanosas com a 

área de 4.690 hectares e 1.258m2 da sesmaria denominada 

Cambarazinho, localizada no município de Poconé/MT, no quinhão n° VIII da 

Divisão Judicial dos quinhões n° 03, 04, 05, 06 e parte do quinhão n° 01, 

matriculado sob o n° 827, Livro 02, Folhas 01 a 02v, no RGI do Cartório do 

1° Ofício de Poconé/MT; B) uma parte de terras pastais e pantanosas, com 

área de 799 hectares e 8.822m2 da sesmaria denominada Cambarazinho, 

localizada no município de Poconé/MT, no quinhão n° 05 da Divisão Judicial 

dos quinhões n° 03, 04, 05, 06 e parte do quinhão n° 01, matriculado sob o 

n° 828, Livro 02, Folhas 01 a 02v, no RGI do Cartório do 1° Ofício de 

Poconé/MT.

Cuiabá - MT, 2 de março de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008526-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019842-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SIMONE VARANDA (EXECUTADO)

VALFREDO DANTAS MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010517-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 02/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. Gabriella Gahyva, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (EXECUTADO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028786-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026311-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON BEZERRA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028929-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018759-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017218-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SANDOVAL - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013839-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

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: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037302-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON LUIS DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003125-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Apense-se o presente 

ao feito noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do 

nome do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do 

processo, conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: 

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir 

razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o 

Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.02.18.

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. Mantenho a determinação dos autos, pois a última anotação 

em carteira foi em 2014 e ninguém vive do nada, devendo apresentar 

declaração de imposto de renda ou similar. Ou ainda, recolher as custas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)
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Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003556-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004689-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI OAB - SP166110 (ADVOGADO)

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Ilegalidade de 

Bloqueio Financeiro com Pedido de Tutela de Urgência e NÃO ACOLHO o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, por inexistir responsabilidade civil por parte da requerida. 

Condeno a requerente nas custas e despesas processuais, bem como, 

nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se a requerente para pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado 

de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030856-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão c/c Consignação em 

Pagamento c/c Tutela Antecipada com Pedido de Indenização e ACOLHO 

EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I para 

revisar o contrato apenas na forma de pagamento ser realizado via boleto 

bancário a ser encaminhada para a residência do autor, sob pena 

inexigibilidade de cada prestação não cobrada no mês respectivo. 

Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, atualizada a partir do 

ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações necessárias. Após, 

intime-se o requerido para adequar o débito conforme julgado e pagar a 

condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento do valor do débito e penhora. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013705-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por vinte dias. Após, diga-se sobre o 

cumprimento da liminar e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 02.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000185-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA AIRES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Deverá o autor no prazo legal acostar a mora como 

determinada nos autos, pois não há certidão do cartório e comprovação 

de que o requerido foi intimado do protesto. Após, conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 2 . 0 3 . 1 7  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003936-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA BENTA HASE (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão deverá o credor executar a sentença 

prolatada nos próprios autos onde foi proferida. Arquive-se o presente. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004753-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO CERQUEIRA DE SENA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034884-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE COSTA MENDONCA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão exarada Acolho o pedido dos Embargos 

de Declaração, em face do erro material ocorrido por parte do autor em 

juntar petição diversa. Assim, declaro sem efeito a sentença prolatada nos 

autos, devendo ser excluída do andamento processual, por não surtir 

qualquer efeito visto que foi efetivada com erro material. Recolhidas as 

custas, cumpra-se mandado expedido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

02.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005047-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DA LUZ SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente 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 da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005092-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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, 02.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026803-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Anote-se a Justiça Gratuita concedidda. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No 

caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa de baixar o gravame do bem. 

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, 02.03.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023819-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.03.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004580-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA OAB - SP343143 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDES FERREIRA (DEPRECADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se avaliação como deprecado, com especificação de 

valor de mercado, existência de benfeitorias e constatação sobre 

ocupação do referido. Substituo o perito nomeando o Sr. Luiz Gustavo 

Figueiredo - (65)99972-6854/ 3623-2556, fixando o valor dos honorários 

periciais em R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a ser depositado pelo 

autor, no prazo legal. Efetivada a avaliação, devolva-se com as 

formalidades legais. Cumpra-se. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

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:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-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)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010052-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI OAB - MT14793/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COELHO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre petição 

de id. 11999198, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal. Vistos, etc. Não há como conceder justiça gratuita ao Banco 

Cruzeiro do Sul, considerando que está no ativo e passivo da Instituição e 

tão pouco, há de deixar para o final, considerando que já estamos na fase 

de cumprimento de sentença. De outra banda, certifique-se sobre depósito 
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da condenação para apresentação das impugnações. Em caso negativo, 

rejeito-as de plano devendo ser cumprida integralmente a determinação 

dos autos. Ao contrário, deverá ser o feito remetido ao Contador para 

apurar a condenação. Após, digam as partes e conclusos para análise da 

impugnação que questionou o valor executado. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028629-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028629-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS 

EIRELI - ME, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA JULIANA FERREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Sobre o pleito retro, manifeste-se o exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o interregno epigrafado, conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031016-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARISI GIULIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031016-53.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: PARISI GIULIANO 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. A parte embargante postula o deferimento dos benefícios 

da gratuidade da justiça. Intimado a fim de trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, deixou transcorre in albis 

o prazo para tanto (ID. 11422481). Dispõe o artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, o seguinte: “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.” Pois bem, para a concessão da 

gratuidade da justiça há de vir demonstrada a alegada insuficiência, o que 

não ocorre, no caso. Com efeito, a necessidade de gozo do benefício 

deve ser comprovada, de tal modo que a mera declaração traz presunção 

relativa de hipossuficiência, não retirando do Julgador a faculdade de 

determinar a comprovação do estado de carência a legitimar a incidência 

da regra de isenção, a qual é de cunho excepcional. Desse modo, ausente 

qualquer prova apta a demonstrar que o réu encontra-se impossibilitado 

de suportar, eventuais, custas e honorários resultantes da demanda, 

impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do pedido de 

gratuidade da justiça. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 

Determinada a juntada de documentação para comprovação da 

necessidade da concessão de gratuidade judiciária, a parte restou silente, 

impondo-se o indeferimento do benefício. Não sendo o apelante 

beneficiário da gratuidade, e ausente a comprovação do recolhimento do 

preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos 

do art. 932, inc. III, do CPC. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 

70070417381, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 21/11/2016). (ressaltamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE PROVA ACERCA 

DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS. AUMENTO DO PARCELAMENTO. DECISÃO AGRAVADA 

PARCIALMENTE REFORMADA. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. 

No caso, não há prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao 

pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a 

suportar, razão pela qual vai mantido o indeferimento da concessão da 

gratuidade da justiça. III. Decisão parcialmente reformada tão somente para 

possibilitar o parcelamento das custas em 6 parcelas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, 

VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 169, XXXIX, DO 

REGIMENTO INTERNO DO TJRS.” (Agravo de Instrumento Nº 70071956197, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 21/11/2016). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A mera declaração de 

necessidade traz presunção relativa de hipossuficiência, não retirando do 

Julgador a faculdade de buscar a comprovação do estado de carência a 

legitimar a incidência da regra isentiva, de cunho excepcional. Posição 

pacífica neste órgão fracionário de que o parâmetro objetivo de 

constatação (renda bruta mensal familiar inferior a seis salários mínimos 

nacionais) é ponto de partida à convicção. In casu, a agravante não 

comprovou a necessidade de litigar sob amparo do benefício. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70069939809, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 18/11/2016). (negritamos) Desta 

feita, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a 

embargante. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024504-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CARLOS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

NELSON CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1024504-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: NELSON CARLOS DA SILVA - ME, NELSON 

CARLOS DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de execução ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS 

– SICOOB INTEGRAÇÃO em face de NELSON CARLOS DA SILVA – ME e 

outro, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 10917033, as 

partes noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua 

homologação e suspensão do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 10917033), através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO o andamento 

processual, na forma pugnada pelos litigantes na avença referenciada e 

com espeque no artigo 313, II, do CPC. Decorrido o interregno epigrafado, 

sem manifestação das partes, intime-se o credor para manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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consignando-se que sua inércia será interpretada como confirmação do 

adimplemento do avençado e redundará na extinção e arquivamento do 

processo, com tal fundamento. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. P. I. C. Cuiabá/MT, 1 de 

fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031317-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER COSSI (EXECUTADO)

CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL (EXECUTADO)

VALTER COSSI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031317-97.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VALTER COSSI - ME, VALTER COSSI, CAIO CEZAR 

RIBEIRO SANDOVAL Vistos etc. Cuida-se de ação de execução ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A em face de VALTER COSSI – ME e outros, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Depreende-se dos autos que a parte autora, embora intimada a 

fim de providenciar o recolhimento das custas de ingresso, permaneceu 

inerte, consoante se infere da certidão de ID. 11427761. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO: Inicialmente, cabe destacar que, no 

caso em apreço, não há necessidade de prévia intimação pessoal da 

parte autora, para que se proceda à extinção do feito sem resolução de 

mérito. Com efeito, verifica-se que a situação em tela não diz com 

abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, CPC), que exige a intimação 

pessoal da parte, notadamente porque, in casu, se trata de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. 2. O fato de se ter extinto sem 

resolução de mérito os embargos por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, em vez de se ter 

procedido ao cancelamento da distribuição dos embargos, não evidencia 

prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas no presente 

agravo não fazem alteradas as conclusões anteriormente expendidas. 4. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1336820 SP 

2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – Publicação: 

DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de Outubro de 2014 – Relator Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO). (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

CADERNETA DE POUPANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÂO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição 

do processo em razão da falta de recolhimento das custas iniciais, com 

fundamento no art. 257 do Código de Processo Civil , independe de 

intimação pessoal da parte. Assim, não atendida a determinação de 

recolhimento das custas processuais pela parte requerente, uma vez que 

não comprovada a necessidade do benefício da justiça gratuita 

pretendido, mostra-se correta a decisão que determinou o cancelamento 

da distribuição. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70045698149, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Martin Schulze, Julgado em 08/03/2016). (ressaltamos) 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PEDIDO INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- SEGUIMENTO NEGADO - SENTENÇA CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é 

medida que se impõe, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” 

(TJMT - Ap 175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017). (sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. 

DESERÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

No que tange as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código 

de Processo Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada 

para o pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio 

da gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023020-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023020-04.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE LEITE DE PINHO 

RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

margem consignada ajuizada por JOSÉ LEITE DE PINHO em face de 

BANCO BMG; BANCO PAN S/A E OUTROS, todos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos autos 

que o autor, embora intimado a fim de providenciar o recolhimento das 

custas de ingresso, permaneceu inerte, consoante se infere da certidão 

de ID. 11403823. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: 

Inicialmente, cabe destacar que, no caso em apreço, não há necessidade 

de prévia intimação pessoal da parte autora, para que se proceda à 

extinção do feito sem resolução de mérito. Com efeito, verifica-se que a 

situação em tela não diz com abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, 

CPC), que exige a intimação pessoal da parte, notadamente porque, in 

casu, se trata de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou orientação de 

que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de 

recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da 

parte. 2. O fato de se ter extinto sem resolução de mérito os embargos por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, em vez de se ter procedido ao cancelamento da distribuição 

dos embargos, não evidencia prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As 

razões vertidas no presente agravo não fazem alteradas as conclusões 

anteriormente expendidas. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 

(AgRg no REsp 1336820 SP 2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - 

TERCEIRA TURMA – Publicação: DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de 

Outubro de 2014 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 

(destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. 
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CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÂO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição do processo em razão 

da falta de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 257 

do Código de Processo Civil , independe de intimação pessoal da parte. 

Assim, não atendida a determinação de recolhimento das custas 

processuais pela parte requerente, uma vez que não comprovada a 

necessidade do benefício da justiça gratuita pretendido, mostra-se correta 

a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70045698149, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, 

Julgado em 08/03/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - 

DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - 

SENTENÇA CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas 

processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (TJMT - Ap 

175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017). 

(sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. No que tange 

as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código de Processo 

Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o 

pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio da 

gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022894-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CESAR DIONISIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022894-51.2017.8.11.0041 AUTOR: RONE CESAR DIONISIO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. A parte autora postula o 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimada a fim de 

trazer aos autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na 

espécie, deixou transcorre in albis o prazo para tanto (ID. 11403691). 

Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, o seguinte: “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.” Pois bem, para a concessão da gratuidade da justiça há de vir 

demonstrada a alegada insuficiência, o que não ocorre, no caso. Com 

efeito, a necessidade de gozo do benefício deve ser comprovada, de tal 

modo que a mera declaração traz presunção relativa de hipossuficiência, 

não retirando do Julgador a faculdade de determinar a comprovação do 

estado de carência a legitimar a incidência da regra de isenção, a qual é 

de cunho excepcional. Desse modo, ausente qualquer prova apta a 

demonstrar que a parte autora encontra-se impossibilitada de suportar, 

eventuais, custas e honorários resultantes da demanda, impõe-se o 

indeferimento do pedido de concessão do pedido de gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. Determinada a juntada 

de documentação para comprovação da necessidade da concessão de 

gratuidade judiciária, a parte restou silente, impondo-se o indeferimento do 

benefício. Não sendo o apelante beneficiário da gratuidade, e ausente a 

comprovação do recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não 

conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. APELO 

NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível Nº 70070417381, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 21/11/2016). (ressaltamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE 

DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. 

AUMENTO DO PARCELAMENTO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE 

REFORMADA. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. No 

caso, não há prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao 

pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a 

suportar, razão pela qual vai mantido o indeferimento da concessão da 

gratuidade da justiça. III. Decisão parcialmente reformada tão somente para 

possibilitar o parcelamento das custas em 6 parcelas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, 

VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 169, XXXIX, DO 

REGIMENTO INTERNO DO TJRS.” (Agravo de Instrumento Nº 70071956197, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 21/11/2016). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A mera declaração de 

necessidade traz presunção relativa de hipossuficiência, não retirando do 

Julgador a faculdade de buscar a comprovação do estado de carência a 

legitimar a incidência da regra isentiva, de cunho excepcional. Posição 

pacífica neste órgão fracionário de que o parâmetro objetivo de 

constatação (renda bruta mensal familiar inferior a seis salários mínimos 

nacionais) é ponto de partida à convicção. In casu, a agravante não 

comprovou a necessidade de litigar sob amparo do benefício. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 

70069939809, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 18/11/2016). (negritamos) Desta 

feita, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao 

autor. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002987-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002987-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCO HOLANILDO 

SILVA LIMA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 10851845), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 10851845, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023976-20.2017.8.11.0041

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:

ERICK ANDERSON DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023976-20.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: ERICK ANDERSON DE LIMA Vistos etc. 

Cuida-se de ação execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL em 

face de ERICK ANDERSON DE LIMA, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos autos que 

o autor, embora intimado a fim de providenciar o recolhimento das custas 

de ingresso, permaneceu inerte, consoante se infere da certidão de ID. 

11404226. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: Inicialmente, 

cabe destacar que, no caso em apreço, não há necessidade de prévia 

intimação pessoal da parte autora, para que se proceda à extinção do 

feito sem resolução de mérito. Com efeito, verifica-se que a situação em 

tela não diz com abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, CPC), que 

exige a intimação pessoal da parte, notadamente porque, in casu, se trata 

de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas 

iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte. 2. O fato de se 

ter extinto sem resolução de mérito os embargos por ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em 

vez de se ter procedido ao cancelamento da distribuição dos embargos, 

não evidencia prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas 

no presente agravo não fazem alteradas as conclusões anteriormente 

expendidas. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 

1336820 SP 2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – 

Publicação: DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de Outubro de 2014 – 

Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). (destacamos) 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÂO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O 

cancelamento da distribuição do processo em razão da falta de 

recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 257 do Código de 

Processo Civil , independe de intimação pessoal da parte. Assim, não 

atendida a determinação de recolhimento das custas processuais pela 

parte requerente, uma vez que não comprovada a necessidade do 

benefício da justiça gratuita pretendido, mostra-se correta a decisão que 

determinou o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70045698149, Vigésima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 

08/03/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO 

PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTERPOSIÇÃO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - SENTENÇA 

CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas 

processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (TJMT - Ap 

175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017). 

(sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. No que tange 

as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código de Processo 

Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o 

pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio da 

gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028496-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028496-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: DIEGO FERNANDES DE ASSIS Vistos etc. Defiro o 

requerimento retro, para que após a dilação do prazo requerido o 

exequente promova o andamento do feito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033569-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1033569-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP 

Vistos etc. Considerando os argumentos contidos no petitório retro, 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco dias). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036247-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER MORAES DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036247-61.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 
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(BRASIL) S/A EXECUTADO: WILKER MORAES DA COSTA Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração movidos pela exequente em face da 

decisão de ID. 11183536, aduzindo, em síntese, contradição entre o 

pedido e o referido comando judicial. É o sucinto relato. Decido. 

Inicialmente, merece guarida a argumentação, no tocante a contradição do 

comando judicial. Pois bem. Comprovado o pagamento das custas iniciais, 

cite-se a executada, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031133-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1031133-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ISAAC NASCIMENTO FILHO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10885398), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10885398, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022794-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA JESUS DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022794-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANDREIA JESUS DA 

COSTA Vistos etc. Inicialmente, revogo o comando judicial de ID. 9183534. 

No mais, intime-se, o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos contrato de financiamento, bem como, comprovante de 

notificação em mora, sob pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a presente de mandado. Cuiabá/MT, 23 

de janeiro de 2018 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1000744-42.2018.8.11.0041 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.465,88 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogado do(a) AUTOR: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - 

SP348669 OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036760-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036760-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRE MENDES 

SILVA Vistos etc. Defiro o requerimento retro, para que após a dilação do 

prazo requerido o requerente comprove a notificação em mora do 

requerido. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035860-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035860-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIANO 

MENDES DA SILVA Vistos etc. Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, consoante requerimento retro. Decorrido o prazo 

assinalado, intime-se a parte requerente para, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022475-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022475-65.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 101 de 241



ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEONARDO 

APARECIDO DEMARCHI FILHO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID. 4581850), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que 

não foi citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

4581850, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022470-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARANELLO AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022470-43.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARANELLO 

AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito 

(ID.11134677), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não 

foi citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no 

ID.11134677, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas processuais remanescentes pela autora. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038611-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA CALZOLARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1038611-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: NIVIA CALZOLARI Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de NIVIA CALZOLARI, ambos devidamente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo que no ID. 11376010, as partes noticiaram a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

11376010), através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do acordo em comento No mais, 

proceda-se eventual baixa na restrição constante no veiculo litigioso. 

Certificado o trânsito em julgado dessa decisão, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO Homologo, a desistência do prazo 

recursal, certificando-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, 

após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038328-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1038328-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVA MARIA DIAS DE 

SOUZA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11289204), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11289204, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037308-54.2017.8.11.0041

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:

ANALITA LONGARETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1037308-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ANALITA LONGARETTI Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11248782), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11248782, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037306-84.2017.8.11.0041

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:

JUCARA DE LARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1037306-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: JUCARA DE LARA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11263769), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 
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HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11263769, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036762-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1036762-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO 

ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11243579), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11243579, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022985-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022985-78.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RUBENS 

VINICIOS COSTA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

4977537), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

4977537, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009976-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009976-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO 

Vistos etc. Considerando os argumentos contidos no petitório retro, 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco dias). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012771-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZAINE ALMEIDA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012771-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EZAINE 

ALMEIDA CRUZ Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

9318972), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

9318972, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030604-25.2017.8.11.0041

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:

FERNANDA FREITAS DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1030604-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: FERNANDA FREITAS DE MELO Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10405258), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10405258, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032191-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1032191-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRADE & 

GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10563897), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10563897, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032674-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA APARECIDA DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1032674-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIANA 

APARECIDA DA SILVA BERNARDO Vistos etc. Conforme se depreende 

dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do 

presente feito (ID. 10998574), desnecessária a anuência da parte 

requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10998574, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032673-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032673-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RILDO 

GONZAGA DA SILVA ROSA Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID. 10695815), desnecessária a anuência da parte requerida, eis 

que não foi citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora 

no ID. 10695815, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas processuais remanescentes pela autora. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033345-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1033345-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC 

S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS XAVIER Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10738748), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10738748, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033463-14.2017.8.11.0041

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:

JAMIR LORENO DE MORAIS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1033463-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: JAMIR LORENO DE MORAIS JUNIOR Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11155652), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11155652, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033465-81.2017.8.11.0041

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:

ROBSON GLEYSON MOURA BONFIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1033465-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: ROBSON GLEYSON MOURA BONFIM Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11155695), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11155695, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 
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julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033811-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1033811-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO E SILVA Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11064079), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11064079, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035445-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035445-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10876973), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10876973, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035367-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARK CLISTOPHER CARLOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035367-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: MARK CLISTOPHER CARLOS SILVA Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11248136), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11248136, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035072-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035072-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11088767), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11088767, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035294-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE STOPA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035294-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DENISE STOPA DE CASTRO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11263758), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11263758, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034964-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA (REQUERIDO)
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1034964-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10871108), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10871108, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035964-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISVANE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035964-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUISVANE DA CONCEICAO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11263777), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11263777, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035833-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIELLEN DIVINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035833-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RIELLEN DIVINA 

DA CONCEICAO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

11245631), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

11245631, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036672-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1036672-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSANA DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11417290), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11417290, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036073-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. LAZARIN - ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1036073-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. V. LAZARIN - 

ME - ME Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 11274525), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 11274525, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023207-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ VANNI RANGEL DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023207-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BEATRIZ VANNI RANGEL 

DE QUEIROZ Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 4567430), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 4567430, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009599-44.2017.8.11.0041

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:

SILBENE CORREA PERASSOLO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1009599-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: SILBENE CORREA PERASSOLO DA SILVA 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 6847076), desnecessária 

a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora no ID. 6847076, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009810-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDARIO BATISTA CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1009810-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUDARIO BATISTA 

CORREA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 6124622), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 6124622, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010682-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1010682-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 6666293), através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

acordo em comento. No mais, proceda-se eventual baixa na restrição 

constante no veiculo litigioso. Certificado o trânsito em julgado dessa 

decisão, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 

de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012605-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1012605-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ROBERSON DA SILVA ARRUDA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 6871312), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 6871312, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012861-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENNA SALES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1012861-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LORENNA 

SALES DA CRUZ Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

9471977), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

9471977, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012057-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1012057-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES 

TORTORELLI Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 11343213), através do 

qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 
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EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c 925 ambos do CPC. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 

de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007579-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARCIA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1007579-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SELMA 

MARCIA CRUZ Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

11559329), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

11559329, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001915-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MALUF FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1001915-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: GABRIEL MALUF FERREIRA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 8347213), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 8347213, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001663-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1001663-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS CRUZ Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11269521), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11269521, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023606-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023606-75.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 9413498), desnecessária 

a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora no ID. 9413498, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025026-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FETAL VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025026-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT REQUERIDO: 

CLAUDIO FETAL VIEIRA Vistos etc. Cuida-se de busca e apreensão 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB 

EMPRESARIAL MT em face de CLAUDIO FETAL VIEIRA, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, embora intimada a fim de 

providenciar o recolhimento das custas de ingresso, permaneceu inerte, 

consoante se infere da certidão de ID. 11329021. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: Inicialmente, cabe destacar que, no caso em 

apreço, não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, 

para que se proceda à extinção do feito sem resolução de mérito. Com 

efeito, verifica-se que a situação em tela não diz com abandono de causa 

(art. 485, inciso III, § 1º, CPC), que exige a intimação pessoal da parte, 

notadamente porque, in casu, se trata de ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. 

INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. 

CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou 

orientação de que o cancelamento da distribuição do processo, por 

ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da prévia 

intimação pessoal da parte. 2. O fato de se ter extinto sem resolução de 

mérito os embargos por ausência de pressuposto de constituição e 
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desenvolvimento válido do processo, em vez de se ter procedido ao 

cancelamento da distribuição dos embargos, não evidencia prejuízo a 

fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas no presente agravo não 

fazem alteradas as conclusões anteriormente expendidas. 4. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1336820 SP 2012/0161046-8 

- Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – Publicação: DJe 21/10/2014 – 

Julgamento: 14 de Outubro de 2014 – Relator Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO). (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÂO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição do processo em razão 

da falta de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 257 

do Código de Processo Civil , independe de intimação pessoal da parte. 

Assim, não atendida a determinação de recolhimento das custas 

processuais pela parte requerente, uma vez que não comprovada a 

necessidade do benefício da justiça gratuita pretendido, mostra-se correta 

a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70045698149, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, 

Julgado em 08/03/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - 

DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - 

SENTENÇA CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas 

processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (TJMT - Ap 

175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017). 

(sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. No que tange 

as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código de Processo 

Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o 

pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio da 

gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025467-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1025467-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DENILSON DIAS 

DE MOURA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 9666328), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 9666328, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025947-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025947-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: JOSE LINDO DA SILVA Vistos etc. Intime-se, novamente 

a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir o determinado no 

ID. 9571519. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029985-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ALESSANDRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029985-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ERIKA ALESSANDRA VIEIRA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10405182), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 10405182, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034109-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO ULF EICK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1034109-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: YAGO ULF EICK 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 10718616), 

desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para 

integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 10718616, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 
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mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029394-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FORIN NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029394-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARLINDO FORIN 

NETO Vistos etc. Intime-se novamente a parte autora, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente o comando judicial de ID. 

9989735. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034888-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAGALHAES AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1034888-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: NATALIA MAGALHAES AQUINO Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11066545), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 11066545, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025475-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1025475-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DISTRIBUIDORA 

DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 9597782), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 9597782, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pela autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018878-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS BARROS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023727-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RARIELSON DE LIMA SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027578-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLEANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao contido nos documentos inseridos aos autos 

como cópia de agravo estarem 'corruptos', impedindo sua leitura e a 

certificação de cumprimento das determinações impostas pelo Art 1.018 

§2º do NCPC, impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao ora relatado, sob pena de certificação do NÃO 

cumprimento do supracitado ditâme legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025145-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE CRISTHINE MARINHO SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 
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on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030991-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003733-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1003733-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER - ME Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo MITSUBISHI/ L200 TRITON 2.4 HLS, Ano Fabricação/Modelo 

2013/2013, Chassi 9XFNKA5TDCD73061, RENAVAM 00558217010, Placa 

OBN-5632, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 01 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012908-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012908-73.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A CFI 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Vailton Lopes de 

Almeida, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 10683055. 

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de 

novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002722-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

NILSON PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

JURANDI QUARESMA DA COSTA (REQUERENTE)

ADELITE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AURELINO PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

MARLI PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI PIMENTA DA COSTA (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: 1002722-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AURELINO PIMENTA 

DA COSTA, NILSON PIMENTA DA COSTA, ZELIA PIMENTA DA COSTA, 

MARLI PIMENTA DA COSTA, JURANDI QUARESMA DA COSTA, ADELITE 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: DORACI PIMENTA DA COSTA Vistos 

etc. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50. Recebo a presente ação de inventário e, dada à 

inexistência de litígio, a converto em arrolamento sumário, nomeando como 

inventariante Aurelino Pimenta da Costa, independentemente de 

compromisso, em virtude do rito ora adotado. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida Doraci Pimenta da Costa, CPF nº 393.766.131-04, filiação 

Leonidas Nunes Pimenta e Francisca Pereira Lopes. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, intime-se o ilustre subscritor da exordial, para colacionar aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula do referido imóvel 

mencionado na inicial, após concluso para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1034521-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE FATIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PEREIRA MAGALHÃES (INVENTARIADO)

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: 1034521-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO TADEU 

PEREIRA MAGALHAES, DEYZE FATIMA MAGALHAES INVENTARIADO: 

ALCEU PEREIRA MAGALHÃES Vistos etc. Cumpra-se a determinação do 

id: 10709283, concernente à utilização dos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, a fim de localizar ativos e/ou veículos registrados em nome do 

falecido Alceu Pereira Magalhães, CPF nº 004.019.601-10. Outrossim, 

intime-se o inventariante, por meio de seu culto advogado, para que, 

apresente as primeiras declarações, nos moldes da decisão do 

id:10709283. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000483-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON MARCELINO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LOPES BISPO (INVENTARIADO)

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: 1000483-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ERLON MARCELINO 

BISPO INVENTARIADO: TEREZINHA LOPES BISPO Vistos etc.. Acolho a 

emenda da inicial constante no Id. nº 11603955. Concedo, por ora, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. 

Recebo a presente ação de inventário e, dada à inexistência de litígio, a 

converto em arrolamento sumário, nomeando como inventariante Erlon 

Marcelino Bispo, independentemente de compromisso, em virtude do rito 

ora adotado. Intime-se a parte autora para juntar aos autos às certidões 

negativas das fazendas públicas municipal, federal e estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida Terezinha Lopes Bispo, CPF nº 480.348.786-34, filiação Pedro 

Arzenor de Souza e Elza Lopes de Souza. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, intime-se o 

ilustro subscritor da exordial, para que retifique o polo ativo da presente 

ação, tendo em vista que todos os herdeiros são representados pelo 

mesmo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002820-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANETE DOS SANTOS FERREIRA (HERDEIRO)

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: 1002820-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANETE DOS 

SANTOS FERREIRA INVENTARIADO: ANTONIO CORREA Vistos etc. 

Concedo, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/50. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ determino a 

intimação da parte autora, para que em 10 (dez) dias, traga aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 

Nomeio como inventariante Janete dos Santos Ferreira. Intime-se, para 

que, preste compromisso em 05 (cinco) dias e, as primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do 

CPC. Na mesma oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Sendo de interesse da 

inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser aportado o plano 

de partilha amigável (art. 651, CPC). Citem-se, após, os interessados não 

representados, se for o caso, bem como intime-se a Fazenda, (CPC art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 

do CPC), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

ultimas declarações (art. 628 do CPC) e digam em 10 dias (art. 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido Antonio Correa, CPF nº 

925.363.011-68, filiação Verginia Correa. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de 

veículo registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025292-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

BRUNO SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCIANA STELLA SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

LEANDRO SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA CELIA SARMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

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 : 

1025292-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO SARMENTO PINHEIRO, 

LEANDRO SARMENTO PINHEIRO, GUILHERME SARMENTO PINHEIRO, 

LUCIANA STELLA SARMENTO PINHEIRO, MARIA CELIA SARMENTO 

PINHEIRO INVENTARIADO: NANTO PINHEIRO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Intime-se o inventariante, por meio de sua culta advogada, para que, 

cumpra as determinações constantes da decisão do id: 9496129, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000857-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (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: 1000857-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLI RAMOS DOS 

SANTOS INVENTARIADO: ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente a decisão constante no Id nº 11395783, com 

relação ao endereço dos herdeiros, bem como colacionar aos autos a 

certidão de óbito do falecido, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034956-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (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: 1034956-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA LAURA 

COSTA MARQUES ALVES DE LUNA REQUERIDO: MARCO NATALE Vistos 

etc. Intime-se a parte exequente por meio de seu culto advogado, para 

manifestar-se acerca da impugnação apresentada pelo devedor (id. 

11944911), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, vista ao douto Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000648-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO CORREA CURVO FILHO (REQUERENTE)

FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000648-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDMUNDO CORREA 

CURVO FILHO, FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por Edmundo Correa 

Curvo Filho e Francyanne Siqueira Chaves Curvo, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos. Esclarecem os autores que são 

casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 25 de julho de 

2009, conforme se verifica da certidão de casamento anexa – id. 

11364982. Informam que, da união, nasceu Elizabeth Chaves Curvo, no dia 

14/04/2010 – id. 11364987 e, que durante foram adquiridos 03 (três) 

imóveis, o de matrícula 249442, localizado na cidade de Campo Grande, o 

de matrícula 120.630, localizado na cidade de Cuiabá e, o de matrícula 

81.471, localizado na cidade de Cuiabá. Quanto à partilha dos bens 

comuns, a autora renunciou à sua meação, em favor do autor, por meio de 

termo judicial acostado no id. . Ademais, quanto a guarda da filha, acordam 

as partes pela modalidade compartilhada, fixando convivência mínima 

entre os genitores, bem como fixando o rateio das despesas, sendo que o 

autor efetuará o pagamento da mensalidade escolar, plano de saúde, 

escola de equitação, dentista, diretamente aos respectivos 

estabelecimentos, que perfazem, aproximadamente, o valor mensal de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais), equivalente à 3,03 salário mínimos. A 

autora voltará a usar o nome de solteira, Francyanne Siqueira Chaves. 

Pugnam ao final pela homologação do divórcio consensual. O douto 

Ministério Público Estadual manifestou-se pela homologação do acordo – 

id. 11391569. É o relatório Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Edmundo Correa Curvo Filho e 

Francyanne Siqueira Chaves Curvo, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. A presente ação visa à extinção da sociedade 

conjugal dos requerentes por meio do divórcio, que não almejam, em 

comum acordo, a manutenção do vínculo conjugal. Quanto à guarda da 

filha em comum, igualmente, restou acordado, pela modalidade 

compartilhada, com organização do tempo mínimo de convivência entre os 

genitores, fixando-se pensão alimentícia a ser paga mensalmente em seu 

benefício pelo genitor, no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Por fim, considerando que a autora renuncia à totalidade de sua meação, 

sobre os bens descritos na inicial, não há bens a partilhar. Observe-se 

que a parte autora, voltará a usar o nome de solteira, Francyanne Siqueira 

Chaves. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, constante da inicial – id. 

11364954, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com fulcro no 

art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil, e, via de consequência, 

DECRETO O DIVÓRCIO de Edmundo Correa Curvo Filho e Francyanne 

Siqueira Chaves Curvo, com fundamento nos arts. 226, §6º da 

Constituição da República e, art. 487, inciso I, do CPC, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira: FRANCYANNE SIQUEIRA 

CHAVES. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, após as 

formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028901-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CRISTINA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR COELHO CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028901-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LIGIA CRISTINA CAMPOS 

REQUERIDO: NAIR COELHO CAMPOS Visto. Acolho o parecer do Ministério 

Público. Remeta-se ao Setor Psicossocial para elaboração de Estudo 

Psicossocial. Com o estudo nos autos, diga a parte requerente. Após, 

renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009548-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIGUELITA MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316/O (ADVOGADO)

WANDERLEI GALLEGO RODRIGUES OAB - 910.858.611-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1009548-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSA MIGUELITA MARQUES 

DE ALMEIDA REPRESENTANTE: WANDERLEI GALLEGO RODRIGUES 

REQUERIDO: ALTAIR NUNES DE ALMEIDA Visto. Acolho parcialmente o 

parecer do Ministério Público, haja vista a informação prestada pela Politec 

a este Juízo de que somente há previsão de agendamentos para o ano de 

2019. Portanto, determino que seja solicitado ao Setor Psicossocial a 

elaboração de Estudo Psicossocial. Com o estudo nos autos, diga a 

requerente. Após, renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014404-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PETER MAHY (REQUERENTE)

SANDRA DAISY MAHY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE NORONHA OAB - MT0022027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZINHA DESIE MAHY (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014404-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRA DAISY MAHY 

RODRIGUES, ANDRE PETER MAHY REQUERIDO: THEREZINHA DESIE 

MAHY Visto. Acolho o parecer do Ministério Público. Portanto, determino 

que seja solicitado ao Setor Psicossocial a elaboração de Estudo 

Psicossocial. Com o estudo nos autos, diga a requerente. Após, 

renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012045-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS OAB - MT12366/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012045-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MESSIAS ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VALDECIR ANTONIO DA SILVA Visto. Acolho parcialmente o 

parecer do Ministério Público, haja vista a informação prestada pela Politec 

a este Juízo de que somente há previsão de agendamentos para o ano de 

2019. Portanto, determino que seja solicitado ao Setor Psicossocial a 

elaboração de Estudo Psicossocial. Com o estudo nos autos, diga a 

requerente. Após, renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015330-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Lazaro Antonio de Oliveira Filho (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015330-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUANA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO Visto. Remeta-se ao 

Setor Psicossocial para elaboração de Estudo Psicossocial. Com o estudo 

nos autos, diga a requerente. Após, renove-se a vista ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020489-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TAKESHI SHIBUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITUKO IGARASI SHIBUYA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020489-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAUL TAKESHI SHIBUYA 

REQUERIDO: ITUKO IGARASI SHIBUYA Visto. Intime-se o requerente para 

que se manifeste sobre o laudo psicossocial, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, ao Ministério Público. Depois, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016845-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOZINIR DE SOUZA MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016845-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE SOUZA MOURA 

REQUERIDO: DEOZINIR DE SOUZA MOURA Visto. Acolho parcialmente o 

parecer do Ministério Público, haja vista a informação prestada pela Politec 

a este Juízo de que somente há previsão de agendamentos para o ano de 

2019. Portanto, determino que seja solicitado ao Setor Psicossocial a 

elaboração de Estudo Psicossocial. Com o estudo nos autos, diga a 

requerente. Após, renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1º.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1034105-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOUZA SERAFINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SERAFINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034105-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RAFAELA SOUZA SERAFINI 

EXECUTADO: ALMIR SERAFINI Visto. Acolho os autos na forma declinada. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Venha aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo detalhada e atualizada dos 

valores a serem executados, conforme dispõe o art. 798, inciso I, alínea b, 

do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo da deliberação 

supra, verifico que no Item – Dos Fatos, foi relatado que “Em acordo 

homologado pelo MM. Juízo da Foro desta comarca, processo nº 

2975.15.2015.811.0025, o requerido concordou em pagar ao filho a título 

de pensão alimentícia o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais)...”, mas verifico que o título executivo refere a comarca de Juína. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 23.02.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025899-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. T. (EXEQUENTE)

R. F. T. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1025899-81.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: RICHARD FELIPE 

TARGINO DA COSTA, FABIOLA DOLENCE TARGINO EXECUTADO: 

WENDELL AMORIM DA COSTA Vistos etc. A emenda da inicial, de Id. 

10846109, não atingiu a finalidade da ordem proferida do Id. 10797011. A 

execução pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil somente é 

possível em relação aos três meses anteriores à data da propositura da 

ação, abrangendo as parcelas vencíveis no curso da ação, conforme 

verbete da Súmula 309 do STJ. No caso, consta do demonstrativo de 

débito (Id. 10846109), que se referem às pensões vencidas de 2013 a 

2017, o que evidentemente não está coerente, visto que a distribuição da 

ação ocorreu no dia 23.08.17. Além disso, o título executivo constante do 

Id. 9553154, não prevê a incidência de multa em caso de inadimplemento 

da obrigação. Assim, intime-se, novamente, a parte exequente, por meio 

de seu ilustre Advogado para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, planilha de cálculo detalhada mês a mês com os valores originais e 

atualizado dos juros e correção monetária, excluindo-se a multa, sob pena 

de indeferimento da inicial. A planilha deverá ser limitada ao que dispõe a 

Súmula 309 do STJ, já acima referida. As prestações anteriores deverão 

ser objeto de outra execução, pois há incompatibilidade de ritos, 

dificultando o andamento dos processos (CPC, art. 780). Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23.02.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação 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)

 

PROCESSO: 1032970-37.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

DARCIBEL SILVA RAMOS Endereço: AV DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 10, 

Residencial Bosque dos Ypês, Quadra 02, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

da expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO 

SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,2 de março de 

2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação 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:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033024-03.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ROSA AVELINO NOVAES Endereço: RUA DUZENTOS E TRINTA, 15, 

quadra 67, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-260 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência da expedição dos ALVARÁS, para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,2 de 

março de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025924-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE VALERIA MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

01/11/2017 ÀS 16:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025924-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE VALERIA MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

06/03/2018 ÀS 14:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035610-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. M. V. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 06/03/2018 ÀS 15:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO. OUTROSSIM, PARA QUE APRESENTE O LOCAL 

DE TRABALHO DO REQUERIDO, PARA QUE SE PROCEDA O DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTOS E APRESENTA A CONTA PARA DEPOSITO 

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1030949-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. DA S. (REQUERIDO)

TATIENE DANIELI DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 08/03/2018 ÀS 14:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016798-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT0016735A (ADVOGADO)

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931/O (ADVOGADO)

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT0012636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 08/03/2018 ÀS 16:30 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022258-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. N. L. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466/O (ADVOGADO)

ELIANE DE ARAUJO VALERIANO OAB - MT22026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 08/03/2018 ÀS 17:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018255-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 11970916 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 2 de março de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034953-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. D. S. C. A. (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, tratando-se de feito sentenciado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 2 de março de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006995-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

GREGÓRIO JOVINO DA SILVA (REQUERENTE)

ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 2 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021005-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. M. (AUTOR)

F. G. D. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, se manifestar sobre o acordo informado 

pelo réu em audiência. Cuiabá/MT, 2 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028371-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. T. C. (REQUERENTE)

D. T. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11731717, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 2 

de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003539-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003539-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSEDELMA APARECIDA 

PRADO GURGEL REQUERIDO: RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL Vistos 

etc. 1. Trata-se se Ação de Interdição, na qual a requerente não promoveu 

o recolhimento das custas e taxas judiciárias, e também não requereu os 

benefícios da assistência jurídica gratuita. Acerca da hipossuficiência, 

verifiquei no portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que a requerente é técnica judiciária aposentada, e possui 

rendimento líquido de R$13.144,49, de forma que, não há como presumir 

que a parte seja hipossuficiente, conforme preleciona o art. 99, §2°, do 

CPC. Portanto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das despesas do processo (custas e taxas 

judiciárias), sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 

290, do Código de Processo Civil. 2. Após, voltem conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1º de março de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004334-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELI BIZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004334-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA NELI BIZERRA 

REQUERIDO: FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA Vistos etc. 1. A 

requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, e é assistida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, possuindo, portanto, 

insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, razão pela qual, nos termos do 

art. 98, do CPC, lhe concedo os referidos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. 2. Trata-se de ação que visa regular os termos da 

Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista do requerido (art. 

751, do CPC), no dia 09/05/2018, às 14h00min. 3. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem ao ato, cientificando o requerido 

que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência, poderá 

impugnar o pedido (art. 752, do CPC). 4. Em razão dos documentos 

acostados à inicial (ID 11903182 - Pág. 3), que demonstram o problema de 

saúde do requerido, que é portador de Esquizofrenia Paranoide (CID 10 

F20.0), ou seja, a probabilidade do direito; havendo fundado receio de 

dano, já que necessária a manutenção das despesas, e não havendo 

perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante 

da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio 

MARIA NELI BIZERRA (mãe) como curadora provisória do requerido 

FRANCISCO LUIZ MARTINS BEZERRA, a fim de que possa assisti-lo, nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). 

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 

5. Nos termos do art. 753, do CPC, determino a realização de prova 

técnica quanto à capacidade do requerido, devendo o Sr. Gestor agendar 

data, para que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria 

Forense, rua Sete, esquina com a rua Parecis, sem nº, Bairro Carumbé, 

CEP 78050-420, Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o 

médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará 

seu encargo, independentemente de compromisso, devendo apresentar 

laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual 

deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença do 

requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira do 

requerido o necessário discernimento para os atos negociais e 

patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou 

transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e) Se transitória, há 

prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a 

incapacidade, para quais atos haverá necessidade de curatela?. 6. Com a 

data do exame nos autos, intimem-se as partes para comparecimento, bem 

como, para no dia levar consigo atestados, exames e receitas médicas 

que tiver em seu poder. 7. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, 

para se manifestarem e, após, colha-se o parecer do representante do 

Ministério Público. 8. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 1º de março de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em 

substituição legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002016-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VASCONCELOS ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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
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Processo Número: 1002567-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PUBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1002116-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DIAS DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007617-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (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, 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: 1013996-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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, 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: 1005967-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CONCEICAO DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1005767-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DOS SANTOS MARIANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL BARROS PINHEIRO (AUTORIDADE COATORA)

Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Fazenda MT 

(IMPETRADO)

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 
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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: 1014817-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO DANUBIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA 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, 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: 1010327-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NATALIA RIVILINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/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: 1010127-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 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: 1000567-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMX - ARMAZENS GERAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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: 1008557-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015516-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REDE SERVE 

MAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 
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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: 1014487-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. GRAMULHA & CIA. LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021088-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022503-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente Adjunto de Fiscalização - SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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: 0503771-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ROSIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: 1006154-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA XAVIER DA SILVA CONEJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008844-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SINIVALDO BUQUE LEME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRIS DOMINGUES SILVA OAB - MT0022879A (ADVOGADO)
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GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA 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, 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: 1021342-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (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: 1022433-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A VOLPATO & R VOLPATO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012572-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. PELACHIM & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020121-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEDACA HOFFMANN MARTINS JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT0015935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 1000702-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITA COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA -ME - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA 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, 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: 1007857-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R.G. DA SILVA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

L.R. DOS SANTOS COMERCIO - ME (IMPETRANTE)

EDNA DA SILVA CORREA COMERCIO - ME (IMPETRANTE)

VALDILEY RIBEIRO DOS SANTOS COMERCIO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(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: 1019145-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISADETT PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

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: 1019611-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (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, 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: 1007773-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO XAVIER DE CASTRO OAB - GO36916 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 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: 1007682-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA GODOY DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003951-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010713-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANO JUNIOR GARCIA (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 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009970-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA SOUZA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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, 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: 1019070-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDORADO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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, 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: 1011221-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MOZER JUNIOR (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 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: 1009960-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENILMAR SILVA BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (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: 1010409-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MALAQUIAS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-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, 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: 1017097-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOGO ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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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, 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: 1015597-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. F. PINHEIRO & CIA. LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015092-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (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: 1013733-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002707-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1002707-85.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 954,00; Requerente: IMPETRANTE: 

MARIA DA COSTA PRADO Requerido: IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

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, 2 de março 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: 1004741-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALO SOUTO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que os descontos da previdência social feitos 

nos proventos mensais do impetrante, incidam tão somente sobre o valor 

que venha a exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime 

Geral da Previdência Social. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 
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desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003282-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (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: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimada a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003559-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAVALCANTI DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONFIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de março de 2018." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004067-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONILDO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004067-55.2018.8.11.0041 AUTOR: LONILDO FERNANDES RÉU: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE Vistos etc. Defiro o pedido de 

AJG formulado na exordial. Cite-se o requerido para que, em 05 (cinco) 

dias, responda ao pedido da requerente, apresentando os documentos 

pretendidos ou provando que não os possui ou não têm a obrigação legal 

de apresentá-los (arts. 357, 802-803 e 844-845, do CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004579-38.2018.8.11.0041 AUTOR: NIVALDO DE ARRUDA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004581-08.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA APARECIDA ARAUJO 

MACEDO RÉU: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que apresente a petição inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022627-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON ELEOTERIO NEVES (IMPETRANTE)

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:

RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MT PREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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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 Jardim Eldorado, 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. Cumpra-se, o determinado no v. acordão de ID. 1039188. Com o 

julgamento do méri to do agravo de Instrumento n. 

1008377-67.2017.8.11.0000, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 1 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO". ID. 1039188: "Com essas 

considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as 

informações do Juízo a quo e resposta do agravado, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado 

se abstenha de realizar/efetuar desconto a título de contribuição 

previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do agravante, em 

detrimento da previsão contida no §21 do art. 40 da Constituição Federal. 

Comunique-se ao MM. Juiz da causa, requisitando-lhe informações, 

inclusive quanto ao cumprimento do disposto no artigo 1.018 do Código de 

Processo Civil. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, inciso II, do NCPC. Após, vista 

à douta Procuradoria Geral de Justiça, como disposto no artigo 1.019, 

inciso III, CPC. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2017. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues Relatora"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034280-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEAGUDO DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo FORD 

ECOSPORT 1.6 FLEX, ano/modelo 2010/2011, Placa - NUF0429 e Chassi nº 

9BFZE55P4B8627290. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034502-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo I/FORD 

RANGER XLS 13P, ano 2005/2006 de placa JYP3270. Processo sem 

custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal 

e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo 

com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas 

homenagens. P.I.C. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000849-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARTON NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Isto posto, INDEFIRO a 

liminar pretendida. Cite-se o requerido, nos termos do artigo 306, do 

Código de Processo Civil para oferecer, querendo, contestação, com 

indicação de provas, no prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências 

legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008394-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSALVO DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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 a certidão anterior, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008293-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONDERO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008293-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONDERO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015952-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO MARQUES RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017158-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS PERON OAB - SP350964 (ADVOGADO)

IGOR ALVES DA SILVA OAB - SP360246 (ADVOGADO)

EMA CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - SP384772 (ADVOGADO)

MARILIA BERNACHI BAPTISTA OAB - RO7028 (ADVOGADO)

MAICON HENRIQUE MORAES DA SILVA OAB - RO5741 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017661-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENERI KERNBEIS PALUDO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO 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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006299-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(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 da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 
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da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017883-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G P G ZAIDEN - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA 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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008462-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZODA SERV LAV LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003954-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TARGINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0014111A (ADVOGADO)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004022-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ARVELINO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036429-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1021312-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (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 certidão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Tendo em vista que não possível proceder a notificação da 

autoridade coatora no endereço fornecido na inicial, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar e 

requerer o que entender 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: 1037341-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINA SABINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO)

Lucio Flavio Alves de Brito OAB - MT8669/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: DECISÃO: Vistos, etc. (...) Colhe-se 

dos autos que foi deferida a antecipação de tutela para que fosse 

prestada a assistência saúde a Requerente, qual seja, a determinação 

para que o ente público cumpra a obrigação constitucional de assegurar o 

fornecimento dos medicamentos necessários nos termos da prescrição 

médica. Intimado desta decisão, o Requerido efetuou o empenho e 

liquidação do valor referente a três meses de tratamento. Diante disso, 

expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, 

para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes 

autos. Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a Empresa 

ITC – Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá para 

providenciar a efetivação do tratamento, apresentando a correspondente 

nota fiscal com a devida especificação do procedimento, demonstrando de 

forma analítica o valor e o serviço prestado, informando-a, na 

oportunidade, da existência do referido empenho e liquidação, bem como 

para que a mesma indique os dados bancários para a expedição de 

alvará. O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da 

efetivação do tratamento. Dessa decisão, intime-se a parte autora e a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. 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.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022807-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KLEBER PANSINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da certidão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada: CERTIDÃO (Id. 

12015553): Tendo em vista que não possível proceder a notificação da 

autoridade coatora no endereço fornecido na inicial, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar e 

requerer o que entender 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.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034604-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade do crédito 

tributário inscrito na dívida ativa sob o nº 2017472840, que o requerido se 

abstenha de negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do 

protesto da mencionada CDA até o julgamento dos pedidos da tutela final. 

Afirma que em 08.11.2017 o requerido protestou a CDA nº 2017472840, 

causando prejuízos à requerente por não ser devido o crédito tributário. 

Alega estarem presentes os requisitos da tutela antecipada antecedente 

para que mediante depósito judicial do valor atualizado da CDA objeto da 

demanda, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e sustado os 

efeitos do respectivo protesto. O feito foi distribuído para a 5ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, que reconheceu sua 

incompetência e remeteu para esta Vara conforme se vê na decisão de id 

nº 10937246. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. 

Decido. A Requerente postulou pela concessão de tutela antecipada 

antecedente visando suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito 

na dívida ativa sob o nº 2017472840, que o requerido se abstenha de 

negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da 

mencionada CDA. O art. 151, II, do CTN prevê, como direito subjetivo da 

parte, a suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito do 

montante integral do tributo. Tal prerrogativa decorre ex vi legis, cuja 

realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar 

que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública, 

razão pela qual não pode a mesma se opor à vontade do contribuinte, pois 

é um direito livremente exercitável. Saliente que o efeito do depósito 

calçado no artigo 151, II, do CTN, é justamente o de inibir os efeitos da 

mora, quais sejam a fluência dos juros e da multa de mora previstos na 

legislação fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de negativação 

e a submissão à execução judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou 

entendimento no incidente de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 

1.156.668/DF relativamente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina(...)2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, Rel Min. Luiz Fux, 

julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar que, por se tratar 

o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não subsistindo 

discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, resta 

evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja consequência é o 

imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena do mesmo ser 

inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações acessórias e 

medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico vigente. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 
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provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

10797305, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível 

a concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário em relação ao débito aqui discutido, nos termos do art. 

151, II, do CTN, sustar os efeitos do protesto nº 8110469, referente à CDA 

nº 2017472840, datado de 07.11.2017, do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT bem como obter certidão de regularidade fiscal, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Em seguida, intime-se o autor para 

que promova o aditamento da petição inicial, nos mesmo autos, de modo a: 

i) complementar a sua causa de pedir; ii) confirmar seu pedido de tutela 

definitiva; e iii) juntar novos documentos indispensáveis ou úteis para a 

apreciação da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

inciso I, §1º, do art. 303, do NCPC, sob pena de indeferimento e extinção 

do processo sem resolução do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). Após, 

providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 335, c/c 

183, ambos do NCPC, uma vez que a causa de pedir não comporta 

autocomposição[1], nos termos do art. 334, §4º, I, do NCPC. 

Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

06 de dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] A 

designação da audiência de conciliação ou de mediação somente tem 

lugar se a causa comportar autocomposição; se esta não for possível, o 

caso será de simples citação e intimação para responder à demanda do 

autor (v. art. 334 §4º-II), com o prazo para contestação se orientando pelo 

disposto no art. 231 (v. art. 335-III)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034727-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda., qualificada nos 

autos, ajuizou a presente Tutela Antecipada Antecedente, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade do crédito 

tributário inscrito na dívida ativa sob o nº 2017471989, que o requerido se 

abstenha de negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do 

protesto da mencionada CDA até o julgamento dos pedidos da tutela final. 

Afirma a que em 09.11.2017 o requerido protestou a CDA nº 2017471989, 

causando prejuízos à requerente por não ser devido o crédito tributário. 

Alega estarem presentes os requisitos da tutela antecipada antecedente 

para que mediante depósito judicial do valor atualizado da CDA objeto da 

demanda, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e sustado os 

efeitos do respectivo protesto. O feito foi distribuído para a 2ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, que reconheceu sua 

incompetência e remeteu para esta Vara conforme se vê na decisão de id 

nº 10713154. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamente. 

Decido. A Requerente postulou pela concessão de tutela antecipada 

antecedente visando suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito 

na dívida ativa sob o nº 2017471989, que o requerido se abstenha de 

negar a emissão de CND e a sustação dos efeitos do protesto da 

mencionada CDA. O art. 151, II, do CTN prevê, como direito subjetivo da 

parte, a suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito do 

montante integral do tributo. Tal prerrogativa decorre ex vi legis, cuja 

realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar 

que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública, 

razão pela qual não pode a mesma se opor à vontade do contribuinte, pois 

é um direito livremente exercitável. Saliente que o efeito do depósito 

calçado no artigo 151, II, do CTN, é justamente o de inibir os efeitos da 

mora, quais sejam a fluência dos juros e da multa de mora previstos na 

legislação fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de negativação 

e a submissão à execução judicial da dívida. Nesse sentido, o STJ firmou 

entendimento no incidente de Recurso Repetitivo no STJ nº REsp 

1.156.668/DF relativamente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina(...)2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, Rel Min. Luiz Fux, 

julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar que, por se tratar 

o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não subsistindo 

discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, resta 

evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja consequência é o 

imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena do mesmo ser 

inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações acessórias e 

medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico vigente. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. Com 

relação a sustação dos efeitos do protesto, constata-se que o perigo de 

dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que 

por si só acarreta prejuízos de difícil reparação, e estando o débito 

devidamente garantido conforme se vê no depósito judicial de id nº 

9929711, não há risco para a parte credora. Portanto, cabível e possível a 

concessão da Tutela Antecipada Antecedente, a fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário bem como os efeitos do protesto do caso 

ora analisado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, 

uma vez presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos do 

art. 303, do NCPC vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário em relação ao débito aqui discutido, nos termos do art. 

151, II, do CTN, sustar os efeitos do protesto nº 10110150, referente à 

CDA nº 2017471989, datado de 09.09.2017, do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá bem como obter certidão de regularidade fiscal, até ulterior 

deliberação. Oficie-se. Expeça-se o necessário. Em seguida, intime-se o 

autor para que promova o aditamento da petição inicial, nos mesmo autos, 

de modo a: i) complementar a sua causa de pedir; ii) confirmar seu pedido 

de tutela definitiva; e iii) juntar novos documentos indispensáveis ou úteis 

para a apreciação da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do inciso I, §1º, do art. 303, do NCPC, sob pena de indeferimento e 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, §2º, do NCPC). 

Após, providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto 

no art. 335, c/c 183, ambos do NCPC, uma vez que a causa de pedir não 

comporta autocomposição[1], nos termos do art. 334, §4º, I, do NCPC. 

Posteriormente, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

01 de dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] A 

designação da audiência de conciliação ou de mediação somente tem 

lugar se a causa comportar autocomposição; se esta não for possível, o 

caso será de simples citação e intimação para responder à demanda do 

autor (v. art. 334 §4º-II), com o prazo para contestação se orientando pelo 

disposto no art. 231 (v. art. 335-III)

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-27.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000950-27.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A. 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL promovidos por HDI SEGUROS S/A em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em razão da execução fiscal em 

apenso n. 0501619-74.2015.8.11.0041, postulando em suma a extinção do 

processo executivo e alternativamente pleiteia a redução do valor da multa 

aplicada nos autos do processo administrativo que ensejou a inscrição em 

dívida ativa. Isto, pois, assevera pela nulidade da CDA que instrui a 

execução fiscal em razão da sua precariedade, pois contem erros 

crassos nas informações do débito fiscal, eis que apresenta valor 

incorreto do valor da dívida e data de constituição definitiva do crédito da 

mesma data em que a decisão administrativa foi proferida quando deveria 

constar a data da efetiva intimação da Embargante acerca da decisão ou 

do transito em julgado desta, valor da multa aplicada irrazoável e 

desproporcional de R$ 80.000,00 – oitenta mil reais. Alega a Embargante 

ainda excesso de execução, tendo em vista a adoção de termo inicial da 

constituição do crédito muito anterior a sua intimação sobre a decisão 

administrativa e aplicação de juros discrepantes da realidade inflacionária. 

Com a inicial foram anexados os documentos pertinentes à espécie. A 

Embargante ofereceu garantia do juízo nos autos da execução fiscal e os 

presentes embargos foram recebidos com efeito suspensivo (ID. 

1425724), O Embargado ofertou impugnação (ID. 3045130), postulando 

essencialmente pela improcedência dos pedidos autorais em sua 

integralidade e condenação da Embargante ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Intimadas as partes a respeito do interesse na produção 

de provas, a Embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

9334833), e o Embargado manteve-se silente – ID. 9349145. 

Subsequentemente, foi deferido o pleito da Embargante para suspensão 

dos efeitos de protesto da CDA n.º 201512820, bem como fora 

oportunizado ao Embargado a substituição da referida CDA para 

esclarecimento do valor originário do crédito tributário – ID. 10819669. O 

Embargado então se manifestou nos autos informando a sustação do 

protesto e a CDA em questão atualizada, constando o valor correto da 

multa aplicada originalmente pelo PROCOM-MT no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e o respectivo número do processo administrativo (ID. 

11296234). Vieram-me os autos à conclusão. É a síntese dos fatos. 

Fundamento. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide Ab initio, insta 

ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. 

Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que 

se encontra, por não haver necessidade da produção de prova, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento do 

STJ, verbis: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência.” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89) “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, 

do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e, 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Cediço é que os embargos à execução são o meio 

de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por 

algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou 

posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título 

executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva 

desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os 

embargos à execução são considerados a única defesa expressamente 

positivada para impugnar o título executivo. Sobre este tema preleciona 

Humberto Theodoro Júnior: “Não são os embargos uma simples resistência 

passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só 

aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do 

credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, 

exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença 

que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título 

executivo.” (Processo de Execução, 21ª ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 

394). Pois bem. Diante destas considerações, prima facie incumbe-nos 

ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder 

de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do 

consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º[1], do Decreto 

Estadual n.º 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I[2], e art. 57[3], da Lei n. 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Não bastasse, o 

referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do 

PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a 

relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a 

Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de 

instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência 

de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, 

recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua 

própria execução. De acordo com esta perspectiva, a atividade de 

fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por 

cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a 

infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder 

discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do 

consumidor detectado uma infração às relações de consumo, qual seja, 

evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar 

as sanções respectivas. Por conseguinte, vale dizer ainda que, embora 

consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode 

eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a 

direito[4], este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido 

por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe 

vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do 

ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo. Sob o prisma 

da legalidade, se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, verbis: 

“(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame da legalidade, 

para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A 

competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos 

restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. 

Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a mesma norma que 

o rege, por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios 

básicos da Administração Pública. (...) Ao Poder Judiciário é permitido 

perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e 

pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja 

qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é 

pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim 

agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de 

jurisdição judicial.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 31ª edição, p. 703) 

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 

284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE 

TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR 

ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA 

ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o 

regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que 

quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem 

demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o 

entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - 

Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o 

conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da 

Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, 

não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos 

normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal 
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de Justiça. IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de 

Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON 

detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da 

Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada 

por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a 

e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, 

não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em 

sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI 

– O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da 

multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em 

razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, 

sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no 

caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 

2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) Ou 

seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito 

administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões 

administrativas. Diante destas considerações, extrai-se dos autos que as 

questões avençadas pela Embargante de nulidade da CDA, valor da multa 

aplicada irrazoável e desproporcional e excesso de execução, não 

merecem prosperar. Vejamos. Meritório é, portanto, a análise dos 

documentos acostados com a inicial, dos quais apuram-se os seguintes 

dados do processo administrativo que ensejou o débito ora impugnado, 

para oportunamente examinarmos as questões materiais e formais do título 

executivo como pretende a Embargante. O processo administrativo n.º 

0109-000.971-1, foi instaurado em 26/01/2009, mediante reclamação da 

consumidora ELIANE CASTANHO FARIAS RODRIGUES, que, alegou a 

cobrança indevida referente a apólice de seguro n.º 

01.58.431.021150.000001, bônus 02, veículo Modelo Chevrolet Corsa 

Hatch Maxx 1.0 Flexpower 8V SP, ano 2008/2009, chassi 

9BGXH8609C137743, Renavan 149544, NJQ 6839, proposta n.º 047984. 

Informou a Reclamante que na verdade é titular do seguro apólice n. 

01.58.431.021150.00000, bônus 03, proposta n. 047843, havendo 

equivoco da Reclamada, que, não teria disponibilizado o sinistro do veículo 

alhures referenciado, após dois meses em que a Reclamante aguardava o 

orçamento. A consumidora postulou então junto ao PROCON-MT o envio 

do orçamento detalhado do veículo e suspensão das cobranças indevidas 

da proposta  047984 e cance lamento da apó l ice  n . º 

01.58.431.021150.000001 – ID. 479513 – págs. 01/04. Notificada, a 

Embargante manifestou-se nos autos do processo administrativo (ID. 

479513- págs. 05/15). Realizada então a audiência de tentativa de 

conciliação, a qual foi redesignada a fim de que a empresa Gramarca 

fosse notificada nos autos, bem como para que a Embargante/Reclamada 

apresentasse o relatório pormenorizado sobre a situação do veículo da 

Reclamante (ID. 479514, pág. 03/05). Realizada nova audiência, 

constatou-se que a Embargante/Reclamanda não apresentou no processo 

administrativo, conforme determinado no ato anterior, restando consignado 

ainda que a Embargada/Reclamada deveria impugnar o processo nos 

termos do art. 44 do Dec./Lei n.º 2181/97 (ID. 479515). Diante das 

circunstâncias fáticas, foi solicitado ao Núcleo de Controle e Fiscalização 

a realização de autos de constatação do veículo sinistrado, cujo conserto 

ficou a cargo da reclamada Gramarca. Após a realização do termo de 

vistoria (ID. 1399256 – pág. 02/05), a Reclamada/Embargante, foi 

notificada a manifestar-se – ID. 1399259, pág. 02/04. Ofertada então a 

impugnação pela Embargante (ID. 479515), foi certificado nos respectivos 

autos administrativos que esta é primária em práticas infrativa às normas 

consumeristas (ID. 479517 – pág. 19) e subsequentemente, foi proferida a 

decisão administrativa – ID. 479518, pág. 05/11 e ID. 479521. 

Compulsando-se referida decisão (ID. 1399260, pág. 02/12), constata-se 

de proêmio o minucioso relatório, fundamentação consubstanciada no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), consideração da 

reclamação da consumidora e impugnação das empresas reclamadas, 

relatório da vistoria do veículo apresentado pelos fiscais de defesa do 

consumidor, jurisprudência do STJ, Decreto Federal n.º 2.181/97, Decreto 

Estadual n.º 3.571/04, dosimetria da pena de multa fixando-se a pena 

base, ponderação de circunstâncias atenuantes e agravantes, 

decidindo-se pela aplicação à Embargante de multa administrativa arbitrada 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 20, do CDC. 

Em sede de recurso administrativo interposto pela Embargante, foi 

concedido-lhe parcial provimento para atenuar e retificar o valor da multa 

para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – ID. 1399260, págs. 15/24. 

Não efetuado o pagamento pela Embargante do débito no prazo 

estabelecido, foi promovida a inscrição deste como dívida ativa – ID. 

1399260, pág. 14. Diante desta conjuntura factual tem-se que o 

procedimento administrativo apontando que culminou com a aplicação da 

penalidade de multa, observou os princípios do contraditório e ampla 

defesa, adversamente as alegações da Embargante, tendo sido a decisão 

da aplicação da multa devidamente fundamentada e com observância das 

normas legais. Ressalte-se que do tramite do procedimento administrativo 

não houve ofensa aos princípios basilares que regem a legislação 

processual, pois, ainda que a Embargante tenha apresentado defesa, até 

mesmo com recurso diante da decisão objurgada, tais premissas não a 

eximem da responsabilidade consumerista, como se verifica do teor dos 

artigos da tipificação da sua infração, e indicada na decisão que 

aplicou-lhe a penalidade de multa, em razão da seguinte infração à 

legislação consumerista – ID. 1399260, pág. 08: Art. 20. O fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento 

proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser 

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados 

para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. Ou seja, a 

Embargada foi acionada via reclamação de consumidor, e a infração acima 

descrita foi constada irrefutavelmente, não tendo sido produzida nos 

autos do processo administrativo n.º 0109-000.971-1, prova ao contrário 

para demonstrar a regularidade do serviço e que afastasse a 

solidariedade prevista para a cadeia de fornecedores na hipótese, de 

acordo com o art. 7º, do CDC[5]. Portanto, há motivação e fundamento na 

decisão administrativa que, ao observar os princípios básicos de 

legitimidade e legalidade, da ampla defesa e contraditório, por ter infringido 

a Embargante a legislação consumerista, aplicou-lhe a sanção de multa 

pecuniária, atentando-se até mesmo a circunstância atenuante, que não 

sendo quitada em sede administrativa, consequentemente foi o débito 

inscrito em dívida ativa que ocasionou a execução fiscal em apenso. Em 

caso análogo, o STJ assim decidiu: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.192.528 – MS. Trata-se de agravo manejado contra decisão que não 

admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, 

da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 350): E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO 

PROCON – TEMPO DE ESPERA EM CALL CENTER – DEVER DE 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 

NÃO CONFIGURADA – MULTA DE 5.000 UFERMS – QUANTUM 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTIDO – CDA REFERENTE À CUSTAS 

JUDICIAIS – GUIA PAGA A DESTEMPO – VALOR QUE DEVE SER 

DECOTADO DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) É o relatório. 

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao 1.022, II, do CPC/2015, 

na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as 

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a 

controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir 

julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência 

de prestação jurisdicional. Veja-se que o Tribunal a quo manifestou-se 

expressamente quanto ao argumento relativo à capitulação legal da multa 

(fl. 384): Com relação à omissão em relação à ao insanável vício na 

capitulação legal do parecer do Procon, sem razão o embargante. O 

acórdão esclareceu à f. 353 que a embargante infringiu o art. 10, § 1.º, do 

Decreto n.º 6.523/08, e art. 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014/2008, razão pela 

qual foi aplicada a multa no valor equivalente a 5.000 UFERMS. Assim, 

conforme decidido no processo administrativo, os fatos apurados no 

processo administrativo ensejaram a aplicação da penalidade 

correspondente aos artigos 4.º, incisos I e III e 6.º, inciso III do CDC; artigos 

4.º § 2.º, 8.º e 10.º § 1.º do Decreto n.º 6.523, de 31 de julho de 2008, 

artigo 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014, de 13 de outubro de 2008. O mesmo se 

observa quanto à questão relativa à proporcionalidade da punição (fls. 

353/355). Assim, após regular processo administrativo, o órgão 

administrativo entendeu que houve prática abusiva por ter a empresa 
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telefônica deixado de observar normas cogentes de proteção ao 

consumidor, bem como por violação ao art. 10, § 1.º, do Decreto n.º 

6.523/08, e art. 1.º, da Portaria MJ n.º 2.014/2008, e opinou pela aplicação 

de multa no valor equivalente a 5.000 UFERMS, o que foi fixado pelo 

Superintendente da autarquia (f. 79). [...] Em relação a redução do valor da 

multa fixada em 5.000 UFERMS, melhor sorte não assiste à apelante. A 

existência da infração é incontroversa. A apelante claramente 

desrespeitou as disposições legais e administrativas que estipulam o 

prazo máximo para atendimento de consumidor em tele-atendimento 

(sessenta segundos) e tal conduta importa, também, infração às normas 

de defesa do consumidor e sujeita a apelante, sem prejuízo de outras 

sanções, à multa administrativa, tudo na forma do art. 56, I, CDC. A fixação 

da multa deve seguir a expressa previsão do art. 57, do CDC. In casu, o 

valor foi fixado em 5.000 UFERMS, tendo em vista a função punitiva e 

didática da penalidade, servindo de desestímulo à repetição de conduta 

idêntica, visando conduzir o penalizado a observar procedimento de 

conduta o qual evite nova ocorrência deletéria. [...](STJ – Aresp. 1192528 

MS, Relator MINISTRO SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação no DJE em 

21/11/2017). E ainda, com relação ao processo administrativo, o Tribunal 

de Justiça deste Estado, já se pronunciou a respeito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo vício para macular o processo 

administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar 

em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do 

CDC devem ser observados na fixação de multa por infração 

administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (Ap 65151/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) “DIREITO DO CONSUMIDOR 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA 

E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Dada a decisão administrativa fundamentada nas 

provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo 

consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim 

precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de 

pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a 

sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a 

autoridade municipal tenha fundamento e justificado a aplicação da multa, 

considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e 

obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.” (Ap 160783/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) Então, 

observa-se dos autos do processo administrativo n.º 0109-000.971-1, que 

houve motivo e fundamentação para a imposição da sanção administrativa 

em evidente constatação da infração à legislação consumerista alhures 

descrita, e, se, essa fundamentação mostrou-se sucinta ou até mesmo 

inadequada ao caso, não cabe ao Judiciário alterá-la ou complementá-la, 

eis que o mérito do ato administrativo fica imune à apreciação judicial, pois, 

apenas a inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal poderia justificar a interferência do Judiciário. Atinente aos 

aspectos formais e materiais do título executivo, merece destaque que a 

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, 

ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de 

desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a 

improcedência do pedido é o que se impõe. Assim, não ocorre a hipótese 

telada a ensejar na nulidade do título, diante dos seguintes fundamentos: 

Para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o 

título, deveria a Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o 

que de fato, não se desincumbiu do ônus neste ínterim, mormente quando 

a produção da prova com este é interesse da Embargante e esta não 

trouxe aos autos os documentos do processo administrativo em sua 

integralidade. O TJMT mantém o mesmo entendimento: “TRIBUTÁRIO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – 

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO 

CONTRIBUINTE – ART. 333, II, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. 

Cumpre à parte devedora, ao se valer de embargos ou exceção de 

pré-executividade para obstar o prosseguimento do processo de 

execução, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito postulado, conforme o disposto no art. 333, II, do CPC. Se a 

contribuinte não demonstra a ausência de notificação do lançamento do 

tributo cobrado, cujo ônus lhe competia, não há alternativa senão a 

reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da 

execução fiscal.” (Ap 16100/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015) Nesta toada, para haver a execução é 

necessário primeiro que exista título executivo (CPC, artigo 778, caput[6]) 

e depois que esse título corresponda a uma obrigação líquida, certa e 

exigível (CPC, artigo 783, caput[7]) e o título executivo que lastreia a 

execução fiscal é a certidão de dívida ativa, cuja existência encontra-se 

prevista no artigo 3º, da LEF[8], e seus requisitos elencados no artigo 2º, 

§5º e §6º da Lei 6.830/60. Art. 2º, Lei 6.830/60: “Constitui Dívida Ativa da 

Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente.” E ainda, conforme bem esclarece o julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui 

presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de 

prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – 

Apelação Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, julgado em 27/04/2010). Isto, pois, ressalte-se que a CDA em 

comento, conforme previsão contida nos arts. 6º, § 1º e 202, V, da Lei n. 

6.830/80, regulamentadora das execuções fiscais, contem 

eloquentemente os requisitos necessários à validade da certidão da dívida 

ativa referenciados na legislação pertinente e que pressupõe sua 

legitimidade. Portanto, tendo em vista que a CDA que instrui o feito 

executório preenche os requisitos, não há, pois, que se falar em nulidade 

do referido título. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ, 

símiles a este caso: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E 

LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. 

DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos 

essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a 

pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver 

com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente. 2. Os referidos 

requisitos encontram-se enumerados no art. 6º, da Lei 6.830/80, in verbis: 

“Art. 6º A petição inicial indicará apenas: I – o juiz a quem é dirigida; II – o 

pedido; e III – o requerimento para a citação. § 1º A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º A petição inicial e a Certidão da Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico." 3. Consequentemente, é desnecessária a 

apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez 

que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos 

essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo 

de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC.” Resp. 

1138202/ES. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 09/12/2009. 

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESNECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – LEI N. 6.830/80 – 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA – NOTA FISCAL OU FATURA – 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO – RETENÇÃO DE 11% SOBRE 

FATURAS – TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES. 1. "Na 

execução fiscal, é desnecessária a apresentação de memória 

discriminada dos créditos executados, pois todos os elementos que 

compõem a dívida estão arrolados no título executivo. Precedentes." (REsp 

1077874/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.2.2009). 2. A Primeira Seção, 

em 11.3.2009, ao apreciar o REsp 1.036.375-SP, Rel. Min. Luiz Fux, 

recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC e art. 6º da Resolução 

n. 8/2008-STJ, assentou que a Lei n. 9.711/1998, que alterou o art. 31 da 
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Lei n. 8.212/1991, não criou nova contribuição sobre o faturamento, nem 

alterou a alíquota ou a base de cálculo da contribuição previdenciária 

sobre a folha de pagamento, mas somente fixou um novo sistema de 

arrecadação, a fim de responsabilizar as empresas tomadoras de serviço 

pela forma de substituição tributária. Agravo regimental improvido.” Resp. 

1049622/SC. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 

18/08/2009. No mais, a Procuradoria Geral do Estado, trouxe aos autos a 

CDA retificada, para constar o valor originário debito correto, qual seja, R$ 

80.000,00 – oitenta mil reais, correção do número correto do processo 

administrativo n.º 0109-000.971-1/PROCON (ID. 11296234), bem como 

escorreita data de constituição do crédito que operou-se em 30/01/2015, 

caracterizando-se o erro material insignificante. Isto, porque, pode “a 

Fazenda substituir de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Esse é o teor da 

súmula 392 aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 

Deste modo, quanto ao suposto excesso de execução e imprecisão dos 

cálculos da dívida exequenda, consubstanciada na distinção entre os 

valos apontados e data de constituição definitiva do crédito no título 

executivo que acompanharam a exordial da execução fiscal em apenso, 

igualmente não merece procedência. Isso porque os equívocos materiais 

evidenciados na CDA que instrumentalizou a peça do processo executivo 

fiscal foram oportunamente corrigidos na ocasião em que substituído o 

título - ID. 11296234, antes da sentença, e por se tratar de mero erro no 

apontamento dos valores relativos aos consectários do débito principal, 

em nada alterou a legitimidade da exação, ou mesmo frustrou o exercício 

do direito de defesa da Embargante. Por derradeiro, a respeito do valor da 

multa, alega a Embargante que é exorbitante. Insta salientar que a 

aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no 

artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador 

se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único 

do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que 

conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse 

de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as 

sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de 

polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR 

CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU 

A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO 

APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 

DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO 

APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE 

REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao 

controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é 

impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente 

qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo 

permanece íntegro. 2. O quantum observado à multa aplicada pelo Procon 

deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, 

ressaltando o caráter pedagógico da mesma. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson 

Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). 

Negritei Este é o entendimento do STJ: CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO 

FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE 

REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE 

PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa 

administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" 

(art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em 

recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (RESP. Nº 1.539.165 - MG, 

2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, 

Publicação 16/11/2016). Negritei Neste assunto o Código de Defesa do 

Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado 

na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas 

que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos 

fornecedores de serviços que violam as respectivas normas. Assim, o art. 

57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, 

e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos 

órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem 

ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

cada vez mais fortalecido e integrado. Tais sanções representam todas as 

reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que 

se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as 

consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a 

repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores. Da mesma 

forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, 

que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente 

para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição 

bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma 

econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu, onde a 

irresignação da Embargante estende-se a alegação de 

desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade 

cometida, neste peculiar aspecto, tenho que assiste razão como passo a 

discorrer. A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de 

infração, foi imposta no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantum 

que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação 

da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que 

a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão 

fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, 

isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da 

infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e 

desproporcional, alcançando o patamar justo da sanção. Entenda-se por 

valor justo, valor proporcional. No caso, é mais que óbvio que o critério 

utilizado é falho, pois não guarda qualquer proporcionalidade com a 

infração constatada. Em casos como esse, a sanção em valores 

elevados, está desprovida de qualquer caráter pedagógico, pois revela, 

tão somente, o indevido excesso na gradação da multa, o que acaba por 

superar aquilo que se entende necessário para o atendimento do 

interesse público. Cabe lembrar lição do saudoso Hely Lopes Meirelles: "a 

discricionariedade de que dispõe a autoridade para graduar uma sanção 

não a libera do dever de observar o princípio da proporcionalidade." E o 

doutrinador português José Joaquim Gomes Canotilho explica o conceito 

de proporcionalidade: "O campo de aplicação mais importante do princípio 

da proporcionalidade é o da restrição dos direitos, liberdades e garantias 

por actos dos poderes públicos. No entanto, o domínio lógico de aplicação 

do princípio da proporcionalidade estende-se aos conflitos de bens 

jurídicos de qualquer espécie. Assim, por exemplo, pode fazer-se apelo ao 

principio no campo da relação entre a pena e culpa no direito criminal. 

Também é admissível o recurso ao princípio no âmbito dos direitos a 

prestações. É, por exemplo, o que se passa quando se trata de saber se 

uma subvenção é apropriada e se os fins visados através de sua 

atribuição não poderiam ser alcançados através de subvenções mais 

reduzidas. O princípio da proibição do excesso aplica-se a todas as 

espécies de actos dos poderes públicos. Vincula o legislador, a 

administração e a jurisdição." É proporcional aquilo que não é excessivo, 

nem escasso. Ocorre que o critério objetivo utilizado pelo órgão para 

imposição de multa ao caso concreto, não faz justiça ao princípio da 

proporcionalidade, ao contrário, o ofende. O referido princípio busca 

"aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar 

restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração 

Pública, com lesão aos diretos fundamentais." A proposito, neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 

2.899/2008 – REJEITADAS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – 

OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON - TEMPO 

DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO - PREVISÃO LEGAL - LEI 

MUNICIPAL - VALOR EXORBITANTE DA MULTA IMPOSTA - REDUÇÃO - 

NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - SÚMULA 306/STJ - 

POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De acordo 
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com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, as normas 

relativas ao padrão de atendimento das instituições financeiras é assunto 

de interesse do Município, com o fito de garantir a prestação eficiente do 

serviço, conforto e a segurança dos cidadãos. (AI 568674 AgR/RJ, 

Relator Min. MARCO AURÉLIO, j. 19.02.2013). A fixação de multa pelo 

PROCON, pelo descumprimento da Lei Municipal deve ser fixada com 

razoabilidade, devendo ser reduzida quando o importe se mostra 

exorbitante. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC. "Os 

honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte (Súmula 

306/STJ)”. (Ap. 71103/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA 

APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. O disposto no art. 57 do CDC dispõe 

acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais 

sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica 

do fornecedor. No caso sub judice, a multa no valor de R$41.227,06 não 

respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados 

constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da 

infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na 

verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do 

fornecedor. Portanto, correta a sentença ao reduzir o valor para 

R$15.000,00. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057430464, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francisco José Moesch, Julgado em 18/12/2013).” (TJ-RS - AC: 

70057430464 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). “ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO 

PROCON. INCOLUMIDADE. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO. 1. 

Mostrando-se incólume e respaldado o auto de infração, por meio do qual 

o PROCON multou a Instituição Financeira, repele-se hipótese de vício. 2. 

Constatado que a fixação da multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor 

foi fixada em valor desproporcional e não razoável, impõe-se a redução. 

3. Deu-se parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil. Negou-se 

provimento ao recurso do PROCON.” (TJ-DF - APC: 20130110341629, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2015. Pág.: 468). No caso em 

tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade 

entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a 

decisão proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). Nesse contexto, o quantum sancionário 

alhures fixado, a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem 

auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Posto isso, e pelo mais que consta dos 

autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução de mérito o 

pleito dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por HDI 

SEGUROS S/A, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, nos 

termos da fundamentação precedente e como preconizado no artigo 487, 

inciso I, do CPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 

201512820, fixando-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dos pleitos 

formulados na exordial, parcialmente acolhidos, portanto, ínfima a 

sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória, 

nos termos do artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente a Embargante no 

pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, 

parágrafo único, c/c 85, §3º, I, ambos do NCPC. Custas processuais 

devidamente recolhidas com a distribuição da ação. Traslade-se cópia 

deste decisum para os autos da execução fiscal n.º 

0501619-74.2015.8.11.0041, e preclusas as vias recursais, 

desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as 

formalidades devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2018 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito [1] Art. 2º. A 

área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, 

cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na 

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 

2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo. [2] Art. 

56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 

de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; 

[3] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. [4] Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. [5] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil 

seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos 

pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 

derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo. [6] CPC. Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor 

a quem a lei confere título executivo [7] CPC. Art. 783. A execução para 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível. [8] LEF - Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita 

goza da presunção de certeza e liquidez.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505726-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA LORIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto ao cumprimento da sentença ou para cumprir o despacho de ID. 

11109515, no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1000394-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WHALKY DAMASCENO CARVALHO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 
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transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado e determina-se a remessa para distribuição a uma 

das varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1000171-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON MARQUES GADDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1000363-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA, FRANCA & ARAÚJO ADVOGADOS & ASSOCIADOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, RECONHECE-SE E DECLARA-SE a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar e julgar a presente ação determina-se a remessa para 

distribuição a uma das varas da Fazenda Pública. Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1000390-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1001342-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000904-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA LEITE TEODORO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503512-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502163-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMEIA DE QUEIROZ MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503738-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502966-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503448-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501127-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GOMES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505189-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar certidão 

original no cartório, no prazo de 15 dias, com selo de autenticidade, dando 

cumprimento ao art. 10, II, da Lei n° 7603/2001, que estabelece: “Art. 10 

Todos os Departamentos ou Varas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso aplicarão obrigatoriamente um selo de autenticidade nos seguintes 

atos: I – alvarás judiciais; II – certidões expedidas; III – autenticação de 

cópias reprográficas de peças de processos e de documentos dos seus 

arquivos.” Juntada a certidão com selo de autenticidade, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Não sendo juntada a 

certidão no prazo acima especificado, conclusos para apreciação do feito. 

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: 0505932-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (REQUERENTE)

ANTONIO ASSUNCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504907-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BERNARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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. 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: 0503514-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502960-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DE CAMPOS CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-10.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RIZZIOLLI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE PAULA FRITCHE SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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. 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: 0501248-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODNEY BENEDITO BARROS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501399-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ANATALIA ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505172-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT SERRANO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501385-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOTTERLE (REQUERENTE)

CLEOMAR FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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. 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: 0503748-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505278-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501246-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO CORREA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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. 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: 1000843-06.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504477-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-27.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500616-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DINIZ LINHARES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA OAB - MT0013749A-O 

(ADVOGADO)

CARLA SALVADOR OAB - MT0015785A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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: “(...) 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. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000433-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 

para manifestar a respeito dos IDS. 11649826 e 11649828, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001517-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CACIANA GASPARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501178-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SANTANA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Considerando a certidão de ID: 10791607, 

restituam-se os autos ao contador judicial a fim de que faça novos 

cálculos, de acordo com a sentença homologatória. Após, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.Intime-se. Cumpra-se. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505154-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501640-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANKLEY CORREA 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)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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. 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: 0504573-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FRANCISCO ZYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

mariana correa da costa de lacerda souza OAB - MT0013031A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001413-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTON LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000936-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505712-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROCI DE AQUINO PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000792-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000636-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 02 de março 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DAS NEVES MOURA (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: “(...) 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. 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: 0500144-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE REGINA DE ALBUQUERQUE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Verifica-se que a sentença homologatória transitou 

em julgado antes da promulgação da Lei 10.656, de 28 de dezembro 2017. 

Homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal bruto ao limite 

correspondente a 256 UPF´s, de modo a permitir o processamento do 

pagamento por meio de RPV. Dê-se prosseguimento ao feito de acordo 

com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504371-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/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: “(...) “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado 

pela parte exequente na petição e planilha no valor de R$ 12.293,05 (doze 

mil duzentos e noventa e três reais e cinco centavos). Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva, Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 03/05/2018, Hora: 09:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Ante o exposto, defere-se em parte o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE 

CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da 

execução do ato administrativo tão somente no que se refere a devolução 

de subsídio percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte 

autora, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501987-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCELY SILVA FRANCO OAB - MT0014314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Atualize-se o valor do débito. Processe-se de 

acordo com o Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no DJE nº 10086, de 22/08/2017. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto. Em substituição 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOSS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/05/2018, Hora: 09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501067-06.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA COSTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a certidão de ID 11708199, 

restituam-se os autos ao contador judicial a fim de que faça novos 

cálculos, de acordo com a sentença homologatória. Após, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cumpra-se. 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE 

DIREITO.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500425-67.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY CEZAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO OAB - MT0012871A (ADVOGADO)

DANIEL GUERREIRO TETILLA OAB - MT17987/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a certidão de ID 11349568, 

restituam-se os autos ao contador judicial a fim de que faça novos 

cálculos, de acordo com a sentença homologatória. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cumpra-se. 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE 

DIREITO.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503791-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a certidão de ID 11631910, 

restituam-se os autos ao contador judicial a fim de que proceda novos 

cálculos, de acordo com a sentença homologatória. Após, processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cumpra-se. 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE 

DIREITO. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 66, DE 01 DE MARÇO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

 Considerando, pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

20/2018-GAB, datado de 27.02.2018, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Karoline di Paula Pistori Machado, 

matrícula nº 22.135, como Gestora Judiciário substituta, na 5ª Vara 

Criminal, a partir da data da publicação.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 067, DE 02 DE MARÇO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Luzia Lúcia Simões Pitondo, matrícula nº 

6698, (30) trinta dias de licença prêmio, no período de 05 de março a 03 de 

abril de 201 8, referente ao quinquênio de 2007 a 2012.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 069, DE 02 DE MARÇO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o que dispõe o Provimento 18/2008-CGJ, com alterações no 

Provimento 44/2008 CGJ.

Considerando o Pedido de Movimentação Interno (Tratamento de Saúde do 

Servidor ou de Pessoa da Família) 13/2017 - PTG 0154944-84.

Artigo 1º - Lotar, a partir de 1º de março de 201 8, o servidor Helson 

Siqueira Corrêa, matrícula 0669, cadastrad o no CPF 229.924.051-91, na 

Central de Mandados.

Artigo 2º - Incluir, a partir de 1º de março de 2018, o servidor Helson 

Siqueira Corrêa, matrícula 0669, na Equipe B.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002642-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 143 de 241



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1002642-44.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 115.058,68; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Parte Ré: REQUERIDO: JOAO DE SOUZA Senhor(a): REQUERENT: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar sobre o "AR" juntado no evento ID 

12006344, o qual foi recebido por pessoa adversa daquela que consta 

como requerida, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-85.2016.8.11.0003

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:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1003618-85.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 94.009,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO Senhor(a): REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar acerca da Certidão negativa do Oficial 

de Justiça ID 11481774, no prazo de 05 (cinco) dias. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS BRANCO (EXECUTADO)

BRANCO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1000039-95.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 136.128,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: BRANCO & CIA LTDA - ME, 

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO, ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS 

BRANCO Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A - Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, nos termos 

do processo acima indicado, para se manifestar acerca da Certidão 

negativa do Oficial de Justiça ID 11398929, no prazo de 05 (cinco) dias. 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005428-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LIMA DA SILVA SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1005428-95.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 306,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). 

Parte Autora: AUTOR: LUCIA BENICIA PINHEIRO Parte Ré: RÉU: BRUNA 

LIMA DA SILVA SOUZA Senhor(a): REQUERENTE: LUCIA BENICIA 

PINHEIRO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para Intimação do 

procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão negativa do 

Oficial de Justiça ID 11162822, no prazo de 05 (cinco) dias. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005137-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE JESUS CALISTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1005137-95.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.027,63; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). 

Parte Autora: AUTOR: LUCIA BENICIA PINHEIRO Parte Ré: RÉU: CLEUSA 

DE JESUS CALISTO Senhor(a): AUTOR: LUCIA BENICIA PINHEIRO Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

Certidão negativa do Oficial de Justiça ID 11347648, no prazo de 05 

(cinco) dias. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005392-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1005392-53.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 153.438,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E 

EXPORTACAO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, SARAH 

CRISTINA ARGOLO LOBO Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, para Intimação do 

procurador do autor para se manifestar acerca da Certidão negativa do 

Oficial de Justiça ID 11600210, no prazo de 05 (cinco) dias. Gestor(a) 

Judiciário(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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000938-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO QUESADA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1000938-93.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 168.429,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 
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APREENSÃO (181). Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS FRANCISCO QUESADA, 

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE Senhor(a): REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO- Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE nos termos do processo acima 

indicado, para se manifestar acerca da Certidão negativa do Oficial de 

Justiça ID 11343523, no prazo de 05 (cinco) dias. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009882-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOMINGUES BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1009882-84.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 47.537,15; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: FABIO DOMINGUES BUENO Parte 

Ré: RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, 

CARLOS ROBERTO COSTA Senhor(a): AUTOR: FABIO DOMINGUES 

BUENO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

sobre o AR juntado aos autos ID 11993971, o qual foi recebido por pessoa 

diversa daquela constante em seu destinatário (a), no prazo de 05 dias, 

requerendo o que de direito. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002849-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1002849-43.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 45.188,44; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: RAFAELLY 

CARDOSO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: HELIO ALMEIDA & CIA LTDA 

- ME Senhor(a): EXEQUENTE: RAFAELLY CARDOSO DA SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

Certidão negativa do Oficial de Justiça ID 11887716, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005887-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE MENESES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1005887-63.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: 

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - MT0013807A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE 

DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007686-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1007686-44.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.800,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

SERGIO MARTINS RIBEIRO - MT0014310A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005909-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUMONT BRAGA (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:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1005909-24.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: RAFAEL DUMONT BRAGA Parte 

Ré: RÉU: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): AUTOR: RAFAEL DUMONT 

BRAGA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

sobre a petição ID 11845927, requerendo o que de direito no prazo de 05 

dias 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

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000219-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BARROS (AUTOR)

AFONSO PAES DE BARROS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA (RÉU)

Outros Interessados:

MANOEL MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALINA SANTANA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

PRAZO 30 (TRINTA) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

Substituto: ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI Dados do 

Processo: Processo: 1000219-77.2018.8.11.0003 Valor causa: R$ 
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50.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: MARIA DE 

LOURDES BARROS, AFONSO PAES DE BARROS RÉU: MARIA 

AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do 

art. 246,§ 3º do CPC/2015, 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: Trata-se de Ação de 

Usucapião em que as partes autoras alegam ser possuidores de um 

imóvel consubstanciado na Rua Juriti, sob a Matrícula 65.932, com área 

total de 14.640,00 m², QUE, compraram o imóvel desde agosto de 2017, 

conforme contrato de compra e venda em anexo; QUE, houve uma 

permuta de imóveis entre os autores e a Sra. Noemia Alves da Silva, 

antiga possuidora do bem em questão. Após discorrerem sobre a matéria 

de fato e de direito aplicável ao caso aludido, requerem a procedência dos 

pedidos iniciais. Dá à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Um lote de terreno para chácara 

sob n. 63, situado no loteamento denominado "MARIA TEREZA", zona 

urbana desta cidade, com a área de 14.640,00m², dentro dos limites e 

confrontações descritos na Matrícula n. 65.932 do Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Rondonópolis/MT." 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, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista 

Judiciário, digitei. RONDONÓPOLIS, 2 de março de 2018. SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000065-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS TEIXEIRA (AUTOR)

ILIDIA CATALANO ULLE TEIXEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

WALKYRIA LEÃO FERREIRA (RÉU)

PETRONIO FERREIRA (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

Outros Interessados:

ALMERINDO FIDELIS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDIR GONCALVES BENITES (TERCEIRO INTERESSADO)

CACILDA DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AÇÃO DE 

USUCAPIÃO Dados do Processo: Processo: 1000065-59.2018.8.11.0003 

Valor causa: R$ 90.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

JOAO MARCOS TEIXEIRA, ILIDIA CATALANO ULLE TEIXEIRA RÉU: 

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, PETRONIO FERREIRA, 

ROSEMARY MALUF F VICTORIO, WALKYRIA LEÃO FERREIRA 

CONFINANTES: ALMERINDO FIDELIS DE ALMEIDA, CACILDA DOS SANTOS 

MARTINS E VALDIR GONSALVES BENITES. FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 246,§ 3º do CPC/2015, 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: 

Trata-se de Ação de Usucapião em que as partes autoras alegam ser 

possuidores do imóvel matriculado sob o n. 75.590; QUE, desde 2001, ou 

seja, há mais de 15 (quinze) anos, estão na posse do imóvel de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta, sem contestação ou oposição de terceiros. 

Após discorrer sobre a matéria de fato e de direito aplicável ao caso 

aludido, requer a procedência dos pedidos iniciais. Dá à causa o valor de 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais), estando sob o manto da Justiça Gratuita. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Um lote de terreno para 

construção sob n. 16 da quadra n. 41, situado no loteamento denominado 

"JARDIM RUI BARBOSA", zona urbana desta cidade, com a área de 

360,00m², medindo 12,00 metros de frente e fundos, por 30,00 metros de 

ambos os lados, dentro dos limites e confrontações descritos na Matrícula 

n. 75.590 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de 

Rondonópol is /MT."  DESPACHO: ”Numero do Processo : 

1000065-59.2018.8.11.0003 AUTOR: JOAO MARCOS TEIXEIRA, ILIDIA 

CATALANO ULLE TEIXEIRA RÉU: CANDEMAR CECILIO FECHNER 

VICTORIO, PETRONIO FERREIRA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ajuizada por JOAO MARCOS TEIXEIRA e 

ILIDIA CATALANO ULLE TEIXEIRA em desfavor de CANDEMAR CECÍLIO 

FECHENER VICTÓRIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO , 

PETRÔNIO FERREIRA e WALKYRIA LEÃO FERREIRA, devidamente 

qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que os 

requerentes alegam possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, 

há mais de 15 (quinze) anos. De início, determino que a Secretaria 

proceda à inclusão das requeridas ROSEMARY MALUF FECHENER 

VICTÓRIO e WALKYRIA LEÃO FERREIRA, qualificadas no ID 11295140 - 

Pág. 2, bem como dos confinantes Almerindo Fidelis de Almeida, Cacilda 

dos Santos Martins e Valdir Consalves Benites, descritos no ID 11295140 

- Págs. 4/5, no polo passivo da demanda. Ressalte-se que tal providência 

incumbe ao patrono da parte demandante, que deverá diligenciar nesse 

sentido quando da propositura de eventuais novas ações, vez que o 

Sistema PJE se encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que 

a parte realize as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. 

No mais, 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. Citem-se, pessoalmente, os 

requeridos, bem como os confinantes, nos endereços indicados na inicial, 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, 

querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de lei. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito" E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange de Lucena Dantas 

Costa, Analista Judiciária, digitei. RONDONÓPOLIS, 2 de março de 2018 

SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005892-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

 

Código nº 1005892-85.2017 Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e 

Danos e Busca e Apreensão Autor: Alexandre Bevilacqua Beck Réu: 

Ricardo Fieldler-Epp Vistos etc. ALEXANDRE BEVILACQUA BECK, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO contra RICARDO 

FIELDLER-EPP, também qualificada no processo, visando obter a rescisão 

do contrato de compra e venda de veículos firmado entre as partes e o 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. O autor aduz ter firmado 

contrato de compra e venda de dois caminhões Scania, modelo 400R, ano 

2005/2005, chassis 9BSR4X2A053573598 e 9BSR4X2A053573701, 

placas KAI 7539 e KAB 6244, respectivamente, no valor de R$ 370.000,00 

(trezentos e setenta mil reais). Diz que na data da celebração do contrato 
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a requerida tomou posse dos veículos, porém não efetuou o pagamento 

devido. Argui ter firmado negociações com a ré e aditivo contratual com 

repactuação do preço, porém não houve o pagamento. Alega que tentou 

por diversas vezes receber o valor devido, porém sem sucesso. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. A liminar vindicada foi 

deferida (id. 9678807). Da decisão foi interposto recurso de agravo de 

instrumento, o qual foi improvido. A demandada apresentou contestação 

alegando inexistência de mora contratual e quitação substancial do preço. 

Argui que sempre esteve em negociação verbal com o autor, onde eram 

renegociados preço e prazo para pagamento do débito inadimplido. Diz 

que o contrato firmado entre as partes não possui reserva de domínio, 

razão pela qual impossível a busca e apreensão dos automotores. 

Sustenta a existência de cláusula abusiva na avença e a declaração de 

nulidade, com a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. (id 

10561520) O autor pugna pela decretação da revelia da ré em face do 

erro no endereçamento da peça defensiva. (id 10782928) O requerente 

alega que a demandada criou obstáculos para o cumprimento da ordem 

judicial, inclusive "depenou" os caminhões, objetos da lide, gerando danos 

materiais. (id 10951244) A requerida manifestou por meio do id 11185094. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Embora se reconheça o direito fundamental 

da parte ao devido processo legal, do qual se revela o direito à produção 

probatória, cumpre destacar que o direito em referência não se configura 

absoluto, encontrando limites no próprio ordenamento jurídico. Não se 

pode perder de vista que a prova visa à formação do convencimento do 

Juiz, cabendo-lhe, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada 

um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles 

que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os 

princípios da celeridade e economia processual, onerando, 

injustificadamente, o trâmite processual. Nesse sentido, o artigo 370 do 

CPC; in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. O autor requer a 

decretação da revelia da demandada, ao argumento de que a peça 

defensiva refere-se, unicamente, a outra demanda em trâmite na Quarta 

Vara Cível desta Comarca. Todavia, ante o equivoco no protocolo da 

defesa, considerando que a peça defensiva foi protocolada 

tempestivamente, não há que se falar em revelia da ré, tampouco, em 

desentranhamento. Ademais, o teor da defesa e documentos comporta 

análise com o mérito da questão. No mérito da lide, observa-se que o 

demandante pretende rescindir um contrato de compra e venda de 02 

(dois) caminhões Scania, placas KAI 7539 e KAB 6244, respectivamente, 

firmado com a ré, cujo preço a ser pago seria na ordem de R$ 370.000,00 

(trezentos e setenta mil reais). Vê-se da peça defensiva que, em momento 

algum, a demandada comprova o pagamento do preço pactuado. 

Apresenta defesa genérica, sustentando pagamento substancial do 

preço, isto em relação aos 04 (quatro) caminhões, objeto da demanda em 

trâmite na Quarta Vara Cível desta Comarca, código nº 1006379-55.2017, 

mas em relação aos veículos, objeto desta lide, nada comprovou, 

tampouco, impugnou a pretensão posta na exordial. Como sabido, é ônus 

da parte ré impugnar os fatos e as teses apresentadas pela parte autora 

em sua petição inicial, não sendo cabível a mera alegação de que teria 

cumprido com a sua obrigação contratual. O pedido de resolução do 

contrato se pautou no alegado descumprimento, com fundamento único e 

exclusivo na inadimplência da compradora, que já é causa mais que 

suficiente para o término da relação contratual havida entre as partes, vez 

que a requerida não pagou uma única parcela sequer do contrato. Acerca 

da impugnação específica, colhe-se: "(...) A contestação está para o réu 

como a petição inicial está para o autor. Trata-se do instrumento da 

exceção exercida (exercício do direito de defesa), assim com a petição 

inicial é o instrumento da demanda (ação exercida). É pela contestação 

que o réu apresenta a suma dos seus argumentos de defesa. (...) A regra 

da eventualidade (Eventualmaxime) ou da concentração da defesa na 

contestação significa que cabe ao réu formular toda sua defesa na 

contestação. Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como 

medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão. O réu tem o ônus 

de alegar tudo o quanto puder, pois, caso contrário, perderá a 

oportunidade de fazê-lo. (...). [Apelação Cível/TJMG n.º 

1.0024.13.205674-8/001, Relator Des. Leite Praça] Não se admite a 

formulação de defesa genérica. O réu não pode apresentar sua defesa 

com a negativa geral dos fatos apresentados pelo autor (art. 341, do 

CPC). Cabe-lhe impugná-los especificamente, sob pena de o fato não 

impugnado ser havido como existente. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito 

processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 

Vol. 1. 12ª Ed. - Salvador: JusPodivm, 2010, pp. 502 e 506) A garantia 

constitucional da ampla defesa abre portas ao réu para cumular defesas 

em ordem sucessiva, ainda que logicamente incompatíveis entre si, desde 

que essa incompatibilidade não chegue ao ponto extremo de caracterizar 

malícia ou litigância de má-fé. (...) O Código de Processo Civil dá tanta 

importância à contestação como peça básica de resistência, responsável 

pela fixação dos limites do litígio, do conhecimento judicial e da instrução 

processual a fazer, que procura confinar nela todas as defesas que o réu 

tiver, dando por excepcionalidade as hipóteses em que alguma defesa 

omitida possa ser suscitada depois. Seu art. 303, expressão da natureza 

rígida e preclusiva que é um dos elementos identificadores do modelo 

processual civil brasileiro (...), diz que novos fundamentos defensivos só 

podem ser trazidos depois da contestação ofertada (a) quando relativos a 

direito superveniente, (b) quando competir ao juiz conhecê-los ex officio 

ou (c) quando a lei o permitir de modo específico. (...) a extinção da 

faculdade de formular defesas omitidas em contestação caracteriza-se 

como preclusão consumativa porque o oferecimento da contestação 

consuma o exercício do direito de defesa nessa fase, não sendo permitido 

exercê-lo uma outra vez (...). (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de direito processual civil. Vol. 3. 6ª Ed. - São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 

488-489) O ônus de arguir na contestação "toda a matéria de defesa" é 

consagração, pelo Código, do princípio da eventualidade ou da 

concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases 

posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na 

contestação. Desta forma, incumbe ao réu formular, de uma só vez, na 

contestação, todas as defesas de que dispõe, de caráter forma ou 

material (...). Se alguma arguição defensiva for omitida nessa fase, 

impedido estará ele, portanto, de levantá-la e, outros momentos ulteriores 

do procedimento. (...). Além do ônus de defender-se, o réu tem, no 

sistema do nosso Código, o ônus de impugnar especificamente todos os 

fatos arrolados pelo autor. Pois dispõe o art. 302 que "cabe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial", 

sob pena de presumirem-se verdadeiros "os não impugnados". (...). Diante 

do critério adotado pela legislação processual civil, os fatos não 

impugnados precisamente serão havidos como verídicos, o que dispensa 

a prova a seu respeito. (TEHODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 47ªEd. - Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 431-432) (...)." 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.205674-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite 

Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL) A jurisprudência não discrepa: "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - REVELIA - INOCORRÊNCIA - INJUSTA RECUSA DO 

RECEBIMENTO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES AVENÇADAS EM ACORDO 

JUDICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS ALEGAÇÕES 

INICIAIS - FATO QUE SE TORNOU INCONTROVERSO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 334, III, DO CPC - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

DEVEDORES INADIMPLENTES, APÓS A CELEBRAÇÃO DE ACORDO - 

ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. - Revela-se tempestiva a contestação 

protocolada em momento anterior à juntada da carta de citação, o que não 

enseja nulidade alguma, posto que o réu teve conhecimento da demanda e 

de seu teor, sendo prescindível aguardar a juntada aos autos do AR para 

apresentar a peça de defesa. - O pagamento em consignação pressupõe 
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a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo 

consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado 

pelo credor, ao seu cumprimento. - Diante da ausência de impugnação 

específica, deve ser considerada incontroversa a recusa injustificada do 

réu em receber a quantia estabelecida no Termo de Confissão de Dívida e 

Acordo para pagamento. - Embora as partes tenham celebrado acordo e 

os autores estejam efetuando os depósitos das parcelas, conforme o 

avençado, a meu ver, a mantença de seus nomes nos registro de 

inadimplência não se revela indevida. - O réu somente será obrigado a 

retirar os nomes dos autores dos cadastros restritivos, quando for quitada 

a dívida, ou seja, após pagamento de todas as parcelas, o que ainda não 

ocorreu. - Portanto, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, especificamente, a conduta ilícita por parte do 

banco-requerido, inexiste o dever de indenizar." (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.239655-9/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 

17ª CÂMARA CÍVEL) Ademais, observa-se que a peça defensiva é 

destinada, exclusivamente, para o processo em trâmite na Quarta Vara 

Cível desta Comarca, inclusive, trazendo no seu bojo planilha de supostos 

pagamentos parciais do contrato lá discutido, tendo como objeto 04 

(quatro) caminhões. E mais, nenhum dos recibos trazidos com a 

contestação fazem referências aos veículos, objetos do contrato em 

discussão na presente demanda. Tem-se, ainda, a manifestação da 

demandada por meio do id. 11185094, cujas alegações de mérito ali 

aduzidas estão cobertas pelo manto da preclusão consumativa, razão 

pela qual não serão apreciadas. Lado outro, a alegada prescrição, 

suscitada pela requerida, há de ser enfrentada, haja vista tratar-se de 

matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer fase do 

processo e grau de jurisdição. O desiderato buscado pela demandada, 

não prospera. A requerida consigna que o prazo aplicável à hipótese, dos 

autos, seria o de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código 

Civil. No caso em comento, o que se observa é que o autor pretende a 

rescisão do contrato de compra e venda de caminhões entabulado com a 

requerida, o qual configura-se como relação jurídica de natureza pessoal, 

aplicando-se o prazo geral de prescrição, ou seja, 10 anos, nos termos do 

artigo 205 do CC/02, para a pretensão de rescisão contratual e, 

consequentemente, para a restituição de valores advindos de tal rescisão. 

A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO DECENAL - 

DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS - COMPENSAÇÃO COM O PERCENTUAL DAS 

PARCELAS PAGAS NÃO RETIDO - IMPOSSIBILIDADE. - A pretensão de 

retenção de percentual incidente sobre as parcelas pagas, em 

decorrência de rescisão contratual em razão do inadimplemento do 

promissário comprador, não deriva de qualquer ato ilícito, se tratando, por 

outro lado, de consequência da rescisão contratual, visando apenas 

cobrir despesas administrativas suportadas pela promissária vendedora. 

Assim, configurando-se o contrato de promessa de compra e venda como 

relação jurídica de natureza pessoal, se aplica ao caso o prazo geral de 

prescrição, referente ao direito pessoal, consubstanciado em 10 anos, 

nos termos do artigo 205 c/c 2.028 do CC/02, para a pretensão de 

rescisão contratual, e, consequentemente, para a retenção de valores 

advinda de tal rescisão. - Não sendo as partes credora e devedora uma 

da outra, em razão da decretação de prescrição da pretensão de 

indenização por perdas e danos, resta prejudicada a compensação de 

valores na espécie, considerando-se o percentual das parcelas pagas 

pelo promissário comprador não atingido pelo percentual retido para fazer 

frente às despesas administrativas suportadas pela promissária 

vendedora. Inteligência do artigo 368 do Código Civil. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0145.10.067315-4/001 - Rel. Des.(a) Valdez Leite Machado - 

Publicação: 17/03/2016) "Consignou-se, no acórdão recorrido, que a 

pretensão da autora é de rescisão do contrato de promessa de compra e 

venda, pleiteando a retomada do bem e a devolução do valor pago. A 

finalidade da ação, portanto, não é a cobrança dos valores devidos pela 

ré, mas, sim, o próprio desfazimento do contrato firmado entre as partes. 

Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 5º, I, do CC, que trata de 

prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de 

instrumento particular. A pretensão veiculada na presente demanda se 

submete à regra geral de prescrição prevista no art. 205 do CC para as 

ações pessoais, sendo, pois, de dez anos o prazo". (STJ - REsp: 1510702 

RJ 2012/0074765-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Data de Publicação: DJ 02/06/2015) E mais, pelo aditivo firmado entre as 

partes o prazo final para pagamento das parcelas "a" e "b" foi alterado 

para o dia 15/02/2017, tendo a demanda sido distribuída em 25/07/2017. 

Assim, afasto a prejudicial de mérito aventada. Observa-se que a questão 

cinge-se no descumprimento do contrato firmado entre as partes. 

Compulsando o caderno processual, observa-se que o autor e a ré 

firmaram contrato de compra e venda de caminhão usado. (id. 9597987) 

Colhe-se da avença: "1 - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem como 

objeto os seguintes caminhões: - Caminhão Scania modelo 400R, ano 

2005/2005, chassis 9BSR4X2A053573598, renavam 864792409, placa 

KAI 7539. - Caminhão Scania modelo 400R, ano 2005/2005, chassi 

9BSR4X2A053573701, renavam 865341656, placa KAB 6244. 2. DO 

PREÇO: 2.1 - A COMPRADORA pagará ao vendedor, pela compra dos 

veículos, objetos deste contrato, o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e 

setenta mil reais), na seguinte forma: Entrada: a) entrada de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), os quais serão pagos da seguinte forma: a.1) conforme 

combinado e aceito entre as partes, este pagamento poderá ser feito a 

critério do comprador em novembro de 2017 ou março de 2015, com 

correção pelo índice de poupança a partir de 01/11/2014. Parcelas b) 1ª 

parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por caminhão, totalizando 

em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago até o dia 15/03/2016, com 

correção monetária pelo índice de poupança a partir de 01/11/2014. c) 2ª 

parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por caminhão, totalizando 

em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago no dia 15/03/2018, com 

correção monetária pelo índice de poupança, a partir de 01/11/2014. d) 3ª 

e última parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando em R$ 

100.000,00 (cem mil reais), a ser pago no dia 15/03/2018, com correção 

pelo índice de poupança, a partir de 01/11/2014. 3 - DA GARANTIA 3.1 - O 

COMPRADOR dá em garantia todos os caminhões descritos no objeto (...) 

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 7.1 - Se acaso houver atraso no 

pagamento de qualquer parcela descrita na Cláusula 2ª, o presente 

contrato será automaticamente rescindido, independente de qualquer 

aviso ou interpelação administrativa ou judicial, sujeito a retomada imediata 

dos veículos e perda dos valores já pagos, ficando pactuado entre as 

partes que se tem uma tolerância de 30 dias nestes pagamentos. 7.2 - 

Consumada a rescisão deste contrato, o COMPRADOR fica obrigado a 

restituir o automóvel, objeto desde contrato, para que o VENDEDOR 

promova a avaliação da depreciação e ou reparos necessários; apure, 

ainda, o valor da utilização do veículo, calculados em 5% (cinco por cento) 

do seu valor por mês de utilização, bem como, calcule o valor da multa 

pactuada e, mediante um encontro de contas,restituir ou receber as 

diferenças..." Verifica-se que, em razão da inadimplência, da demandada, 

em 28/09/2016, foi firmado um Termo Aditivo ao Contrato de Compra e 

Venda de 02 (dois) Caminhões Usados, donde extrai-se: "ITEM PRIMEIRO - 

tendo em vista que o COMPRADOR não cumpriu com as obrigações 

impostas no item 2 (DO PREÇO) do contrato originário, no tocante ao 

pagamento, procede-se as seguintes alterações constantes dos itens a 

seguir enumerados: § 1º. Pelo presente termo de aditamento, altera-se a 

forma de pagamento e seus respectivos valores das alíneas "a" e "b", do 

item 2.1, do contrato originário, permanecendo inalteradas as alíneas "c" e 

"d", cujas quais seguirão nos termos do contrato originário. - R$ 98.666,76 

(noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis 

centavos), a ser pago no dia 15/01/2017; - R$ 98.666,76 (noventa e oito 

mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), a ser 

pago no dia 15/02/2017. (...) Registra-se que contrato e aditivo 

encontram-se devidamente assinados pelo representante legal da ré, com 

firma dos subscritores reconhecidas em cartório. Como já dito 

anteriormente, em momento algum a requerida comprova o pagamento de 

qualquer parcela do contrato firmado com o demandante. A tese defensiva 

da impossibilidade da busca e apreensão, em face da ausência de 

constituição em mora, perdeu significância a partir da decisão proferida no 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010817-36.2017.8.11.0000, 

interposto pela ré, o qual foi assim ementado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1010817-36.2017.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR 

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE COMANIHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO 

QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E 

APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

“Admite-se que o seja efetuado no primeiro dia útil preparo subsequente, 
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quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do 

expediente bancário” (Súmula nº 484 do STJ). Para concessão da tutela 

provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da 

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

processo. Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento 

contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado 

em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o 

deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem 

móvel. Do voto proferido pelo e. Relator - Des. Guiomar Teodoro Borges - 

colhe-se o seguinte excerto: "(...) O agravante sustenta, em síntese, que o 

autor, ora agravado, não demonstrou o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente porque 

não há comprovação da constituição em mora do devedor, bem como não 

consta qualquer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

No entanto, não é o que se verifica do conjunto probatório, ao menos 

neste momento processual de cognição sumária. A cláusula 7ª do 

Contrato de compra e venda firmado entre as partes dispõe acerca do 

inadimplemento contratual, nos seguintes termos: “7-DAS CONDIÇÕES 

GERAIS: 7.1 – Se acaso houver atraso do pagamento de qualquer parcela 

descrita na Cláusula 2ª, o presente contrato será automaticamente 

rescindido, independente de qualquer aviso ou interpelação administrativo 

ou judicial, sujeito a retomada imediata dos veículos e perca dos valores já 

pagos, ficando pactuado entre as partes que se terá uma tolerância de 30 

dias nestes pagamentos. 7.2 – Consumada a rescisão desde contrato, o 

COMPRADOR fica obrigado a restituir o automóvel objeto deste contrato, 

para que o VENDEDOR promova avaliação da depreciação e ou reparos 

necessários; apure, ainda, o valor da utilização do veículo, calculados em 

5% (cinco por cento) do seu valor por mês de utilização, bem como 

calcule o valor da multa pactuada e, mediante um encontro de contas, 

restituir ou receber as diferenças apuradas." Observa-se, assim, que, a 

princípio, não se faz necessária a constituição em mora do devedor, como 

pretende o agravante. O art. 397 do CC enuncia que “O inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui 

mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” Logo, a interpelação judicial 

ou extrajudicial somente será necessária nas hipóteses em que não 

houver termo previsto para o adimplemento, o que não é o caso, 

porquanto, conforme as cláusulas do contrato, as datas para pagamento 

foram especificadas. De igual modo, como afirmado pelo próprio 

agravante, não se verifica se tratar de contrato de compra e venda com 

reserva de domínio e, portanto, não se aplica o art. 525 do CC. Importa 

ressaltar que o Decreto-Lei nº 911/69, que exige a comprovação da 

constituição do devedor em mora para fins de busca e apreensão do bem 

móvel, aplica-se exclusivamente às operações do mercado financeiro e de 

capitais e garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Nesse sentido, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1101375/RS, 

assim ementado: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E 

PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO- LEI N. 911/1969, 

COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. 1. Há regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade 

fiduciária de bens móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 

1.368), que se refere a bens móveis infungíveis, quando o credor 

fiduciário for pessoa natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B 

da Lei n. 4.728/1965 (acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no 

Decreto-Lei n. 911/1969, relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, 

quando o credor fiduciário for instituição financeira. 2. A medida de busca 

e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo 

autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito 

célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos 

credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado 

produtivo. 3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n. 

10.931/2004, determina que tal procedimento judicial especial aplique-se 

exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado 

financeiro e de capitais; e (ii) . Em garantia de débitos fiscais ou 

previdenciários outras palavras, é vedada a utilização do rito processual 

da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, 

ao credor fiduciário que não revista a condição de instituição financeira 

lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais 

e previdenciários. 4. No caso concreto, verifica-se do instrumento 

contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente 

financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em 

nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente 

para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca e 

apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969. 5. Recurso especial não 

provido. (STJ. REsp 1101375/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 01/07/2013)" Dessa forma, 

não há que falar na necessidade de constituição em mora para que haja a 

busca e apreensão dos automotores, conforme quer fazer crer a 

requerida. Registra-se que a tese de quitação substancial do contrato não 

encontra um eco sequer no conjunto probatório. Como já dito, os 

comprovantes de supostos pagamentos efetuados pela demandada não 

guardam relação com os veículos objetos desta lide, não havendo, assim, 

que se falar, sequer, em pagamento parcial do contrato. A requerida 

sustenta que a existência de cláusula sétima do contrato é abusiva. Razão 

alguma lhe assiste, haja vista que inexiste qualquer cláusula abusiva no 

contrato objeto desta lide. Não verifica-se qualquer abusividade ou 

ilegalidade na previsão contratual, livremente pactuada, de que, diante da 

inadimplência do comprador, o vendedor pode retomar o veículo, como de 

fato ocorreu. Tal cláusula, no meu entender, não ofende o princípio da 

igualdade entre as partes contratantes e nem o princípio da boa-fé 

objetiva, sendo certo que a ré não foi surpreendida ou ludibriada, em 

relação as consequências previamente estipuladas diante da hipótese de 

sua inadimplência. Referida disposição não se mostra excessivamente 

onerosa e nem desproporcional, não gerando qualquer situação de 

desequilíbrio financeiro entre as partes, capaz de provocar a almejada 

declaração de sua abusividade. Por certo, não houve previsão de perda 

total dos valores pagos pela compradora ou outra previsão que 

provocasse o enriquecimento ilícito por parte do vendedor em detrimento 

do comprador. A previsão de cláusula que impõe uma penalidade ao 

contratante inadimplente não se mostra abusiva. Nos termos utilizados por 

CRISTIANO CHAVES DE FARIA e NELSON ROSENVALD, citando Orlando 

Gomes, a cláusula penal, na lapidar lição deste último autor: "... é o pacto 

acessório pelo qual as partes de um contrato fixam, de antemão, o valor 

das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da 

inexecução culposa da obrigação" (Direito das Obrigações - Rio de 

Janeiro: ed. Lúmen Juris, 2006. p. 420). Ainda sobre a cláusula penal, 

também chamada de pena convencional, os brilhantes doutrinadores 

fazem as seguintes elucidações: "A obrigação principal tem como objeto 

uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Porém, visando à redução do 

risco do descumprimento total ou parcial da obrigação, poderão as partes 

estipular cláusulas acessórias, mediante as quais o devedor oferecerá 

garantias suplementares à satisfação do débito". (...) "Dentre as garantias 

contra o inadimplemento, insere-se a cláusula penal como um pacto 

acessório de prefixação de perdas e danos para o caso de 

descumprimento culposo, parcial ou integral, da obrigação principal (art. 

409 do CC). É um poderoso remédio de apoio ao 'pacta sun servanda', 

pois desestimula o inadimplemento e reforça o princípio da segurança 

jurídica". "Ênio Santarelli Zuliani bem explica que 'o que legaliza a 

introdução de uma cláusula penal ou de reforço ao bom termo do contrato 

é a liberdade contratual ou o livre arbítrio das partes. As partes contratam 

projetando expectativas de execução satisfatória, mas, por experiência ou 

costume social que informa seguidas, reiteradas e conhecidas 

frustrações, resolvem estipular uma penalidade ou multa em caso de 

inexecução (mora) ou quebra de compromisso'" (Direito das Obrigações, 

cit., p. 420/421). Desta forma, falta razão a requerida ao pretender a 

declaração de rescisão do contrato por culpa do vendedor ou pela 

existência de cláusulas abusivas. Em verdade, a rescisão do contrato 

deve ser declarada em face da inadimplência dela, ré, conforme já 

exposto anteriormente. E, verificada a ocorrência da situação autorizadora 

da rescisão do contrato por culpa da compradora, que se tornou 

inadimplente, deve incidir a cláusula penal expressamente pactuada entre 

as partes contratantes. Não há dúvidas de que a cláusula sétima diz 

respeito à cláusula penal da qual deve se valer o vendedor na hipótese de 

inadimplência do comprador. E, nos termos da referida cláusula, a 

penalidade imposta é a rescisão do contrato e a penalidade é de 5% 

(cinco por cento) do valor por mês de utilização, bem como, o cálculo de 

multa. Resta analisar, agora, se o valor estipulado na referida cláusula, 

como indenização pela rescisão culposa do contrato, mostra-se abusivo 

diante das peculiaridades do caso. Ainda citando CRISTIANO CHAVES DE 

FARIAS e NELSON ROSENVALD, referidos doutrinadores fazem 

interessantes considerações acerca do balanceamento da cláusula penal: 

"Mas, a rigidez da regra é abrandada pela viabilidade da pretensão de 
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redução judicial do quantum da cláusula penal - compensatória ou 

moratória -, quando já se deu o cumprimento parcial da obrigação pelo 

devedor (art. 413 do CC). Nas relações entre particulares, não é nula a 

cláusula que impõe a perda de todas as prestações pagas pelo 

comprador, em caso de resolução. Se a impossibilidade de cumprimento 

se der após o percurso de boa parte do contrato, porém, será de bom 

alvitre que o magistrado reduza a multa em razão ao tempo de vigência da 

relação". (...) "Enquanto o art. 924 do CC/1916 mencionava a possibilidade 

da redução proporcional da pena, o art. 413 do novo diploma refere-se a 

uma redução equitativa pelo juiz. (...). Já a redução equitativa remete à 

uma ponderação dos interesses envolvidos no caso, a ponto de que a 

decisão faça prevalecer critérios éticos que alcancem a diretriz da 

concretude". (...) "O legislador do art. 413 utilizou a cláusula geral da 

equidade para definir a forma pela qual o magistrado reduzirá o montante 

da cláusula penal excessiva. Trata-se de elogiável imposição do 

paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Perceba-se que, enquanto 

o art. 924 do CC/1916 preceituava que o juiz poderia reduzir a cláusula 

penal, o art. 413 do CC/2002 frisa que o magistrado deverá reduzi-la 

quando verificado o excesso. Os princípios constitucionais da igualdade 

material e da solidariedade atuam de forma veemente para que o equilíbrio 

contratual seja observado no negócio jurídico, seja na fase genética de 

sua constituição, como no momento agônico do inadimplemento". "Vale 

dizer: mesmo que, em princípio, as partes desejem evitar o 

dimensionamento concreto das perdas e dos danos pela fixação de 

cláusula penal, o juiz deverá impedir o abuso do direito (art. 187, CC), 

atenuando as amarras do negócio jurídico, quando observar que a 

cláusula penal culminará por se converter em instrumento de 

enriquecimento sem causa" (Direito das Obrigações, ob cit., p. 428 a 431). 

No caso em questão, os caminhões foram negociados pelo preço de R$ 

370.000,00. A requerida não efetuou nenhum pagamento ao autor e 

encontra-se na posse dos veículos desde 01/04/2014, ou seja, há 46 

(quarenta e seis) meses, aproximadamente. Ora, se alguém busca 

enriquecimento sem causa é a ré, porquanto estava na posse do 

caminhão, rodando, auferindo renda e nenhum valor foi pago ao autor. A 

cláusula penal fixada, nestes termos, no meu entender, mostra-se justa, 

tendo em vista a culpa da requerida na rescisão do contrato e a utilização 

do caminhão pelo período aproximado de 46 (quarenta e seis) meses, 

como alhures mencionado. A respeito: "RESOLUÇÃO CONTRATUAL - 

COMPRA E VENDA A PRAZO - INADIMPLEMENTO - CLÁUSULA PENAL 

PREVENDO MULTA DE 20% SOBRE O PREÇO DO BEM OBJETO DO 

CONTRATO - MANUTENÇÃO, MAS SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES - 

ILEGALIDADE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO - 

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - INOCORRÊNCIA". "A cláusula penal é o pacto 

acessório pelo qual as partes de um contrato fixam, de antemão, o valor 

das perdas e danos que por acaso se verifiquem em conseqüência da 

inexecução culposa de obrigação. Assim, deverá prevalecer o percentual 

da cláusula penal prevista na cláusula V, do contrato, incidente, contudo, 

sobre o valor das prestações, e não sobre o valor do veículo objeto do 

contrato de compra e venda, sob pena de abusividade no valor da 

estipulação. (...)". (TAMG/AC 356.753-1/Rel. Juiz Eduardo MARINÉ DA 

CUNHA) "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO 

COMPRADOR - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - 

POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS - 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS - BENFEITORIAS - ACESSÕES - POSSUIDOR 

DE BOA-FÉ - DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO". "A jurisprudência 

tem considerado razoável, em caso de rompimento de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplência do promissário 

comprador, a retenção, pelo promitente vendedor, de valor equivalente a 

20% dos valores pagos. A devolução das importâncias pagas pela 

promitente vendedora não deve ser parcelada, mas em pagamento único. 

O comprador perderá as arras confirmatórias em benefício do vendedor, 

quando aquele der causa ao desfazimento do contrato, como na hipótese 

dos autos. O direito de retenção previsto no art. 1.219 do CC/2002, 

decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se 

aplica às acessões (construções e plantações), nas mesmas 

circunstâncias. O promitente comprador tem direito à retenção do imóvel 

até a efetiva devolução das importâncias pagas e a devida indenização 

pela acessão edificada no imóvel". (TJMG/AC 1.0702.04.139.121 - 1/001. 

Relator: Desembargador LUCAS PEREIRA) "AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

RESCISÃO UNILATERAL - CLÁUSULA PENAL - RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR - PARCELA ÚNICA - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DANOS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". "Segundo vasta jurisprudência 

desta Corte, em caso de rompimento de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel, por culpa do promissário comprador, a retenção, pelo 

promitente vendedor, do valor equivalente a 20% dos valores pagos, 

revela-se suficiente para a compensação dos gastos efetuados com o 

empreendimento e as despesas do contrato, não incluídas, contudo, 

despesas com a fruição. (...)". (AC 1.0231.05.041.886 - 3/001. Relator: 

Desembargador Eduardo MARINÉ DA CUNHA) Considerando-se, então, 

que nenhum valor foi pago, incide o percentual de 5% do seu valor por 

mês de utilização, conforme previsto na cláusula 7, do contrato, pela 

utilização dos veículos no período de 01/04/2017 até a apreensão ocorrida 

em 01/07/2017. O valor utilizado para tal parâmetro será àquele previsto 

na avença, ou seja, R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), para 

cada caminhão. Em relação à pretensão do autor de se ver ressarcido 

pelos danos materiais que alega ter sofrido, melhor razão lhe assiste. Em 

relação ao veículo placa KAI 7539, conforme certidão do sr. Oficial de 

Justiça - id. 10951244 - o mesmo foi apreendido em perfeitas condições 

de uso. Já em relação ao caminhão placa KAB 6244, este foi localizado na 

zona rural desta Comarca (MT 471), depenado, sem pneus, baterias e 

painel, conforme certidão do Meirinho e fotografias (id 10951244 - fls. 04 e 

06/09). Dessa forma, clarividente está que houve despesas para que o 

referido caminhão pudesse rodar e ser cumprido o mandado de busca e 

apreensão expedido por este Juízo. Assim, defiro o pedido para 

ressarcimento dos danos materiais, a saber: - óleo diesel: R$ 1.225,07 - 

baterias: R$ 1.140,00 - chaveiro: R$ 180,00 - motorista: R$ 1.150,00 Total: 

R$ 3.695,07 Relativamente aos lucros cessantes, é sabido que estes são 

os ganhos que a pessoa deixa de auferir, em razão de sua impossibilidade 

de trabalhar. São, portanto, a perda econômica, patrimonial, que o 

indivíduo experimenta pelo fato de não estar em condições de desenvolver 

sua atividade produtiva e decorre de sua inatividade ou da impossibilidade 

de utilizar-se de seu instrumento de trabalho. A respeito, Sérgio Cavalieri 

Filho ensina: "Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho 

esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial 

do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade 

lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos 

rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, 

também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado." (in 

"Programa de Responsabilidade Civil", Malheiros Editores, SP, 5ª edição, 

2003, p. 90). No caso em espeque, dúvidas não há quanto a sua origem e 

extensão, sendo assegurado, ainda, o período em que o autor afirmou que 

ficou sem poder utilizar do caminhão, ou seja 46 (quarenta e seis) meses 

aproximadamente, não foi contestado pela demandada. Evidencia-se da 

pretensão inicial que o autor busca restaurar seu patrimônio ao estado 

anterior, ao descumprimento da avença. Evidente é o lapso temporal que o 

veículo ficou em poder da ré. E, um fato certo: o autor utilizava o bem para 

obtenção de ganho financeiro. Trata-se de um bem utilizado com fins 

lucrativos em transporte de carga. In casu, também, flagrante os danos 

morais sofridos pelo autor. Registra-se, em primeiro lugar, que a 

estipulação de cláusula penal no contrato não afasta a possibilidade de 

indenização suplementar, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do 

Código Civil/02. A multa contratual prevista no artigo 408 e seguintes do 

Código Civil, poderá assumir duas naturezas distintas, podendo ser 

compensatória ou moratória. A sanção penal terá natureza compensatória 

quando se tratar de uma espécie de prefixação de perdas e danos para o 

caso de ocorrer o inadimplemento total do contrato, nos termos do artigo 

410 do CC. Portanto, em regra, quando tiver tal característica ela será 

considerada como forma de compensar todos os danos sofridos em 

função do evento danoso, não permitindo complementos (art. 416, caput, 

C.C.). No entanto, quando for acordado, a quantia estipulada valerá como 

indenização mínima, sem prejuízo da complementação dos danos sofridos 

em função da inadimplência, nos termos do artigo 416, parágrafo único do 

Código Civil. Assumirá, por sua vez, a condição de multa moratória quando 

objetiva garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir 

o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 

411 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido posicionou-se o STJ: 

"RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE 

EXCLUSIVIDADE CELEBRADO ENTRE REDE DE TELEVISÃO E 

APRESENTADOR (ÂNCORA) DE TELEJORNAL. ART. 413 DO CDC. 

CLÁUSULA PENAL EXPRESSA NO CONTRATO. 1. A cláusula penal é 

pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma 
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sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da 

obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de 

inadimplemento parcial ou total de um dever assumido. Há dois tipos de 

cláusula penal, o vinculado ao descumprimento total da obrigação e o que 

incide quando do incumprimento parcial desta. A primeira é denominada 

pela doutrina como compensatória e a segunda como moratória. 2. A 

redução equitativa da cláusula penal a ser feita pelo juiz quando a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte não é sinônimo de 

redução proporcional. A equidade é cláusula geral que visa a um modelo 

ideal de justiça, com aplicação excepcional nos casos legalmente 

previstos. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a eqüidade 

corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações, exatamente o caso dos 

autos. 3. Correta a redução da cláusula penal em 50%, visto que o critério 

adotado pelo Código Civil de 2002 é o da equidade, não havendo falar em 

percentual de dias cumpridos do contrato. No caso, as rés informaram à 

autora sobre a rescisão contratual quando os compromissos profissionais 

assumidos com outra emissora de televisão já estavam integralmente 

consolidados. 4. Entender de modo contrário, reduzindo a cláusula penal 

de forma proporcional ao número de dias cumpridos da relação 

obrigacional, acarretaria justamente extirpar uma das funções da cláusula 

penal, qual seja, a coercitiva, estimulando rupturas contratuais abruptas 

em busca da melhor oferta do concorrente e induzindo a prática da 

concorrência desleal. 5. Sob a vigência do Código Civil de 1916, era 

facultado ao magistrado reduzir a cláusula penal caso o adimplemento da 

obrigação fosse tão somente parcial, ao passo que no vigente Código de 

2002 se estipulou ser dever do juiz reduzir a cláusula penal, se a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da 

penalidade for manifestamente excessivo, afastando-se definitivamente o 

princípio da imutabilidade da cláusula penal. A evolução legislativa veio 

harmonizar a autonomia privada com o princípio da boa-fé objetiva e 

função social do contrato, instrumentário que proporcionará ao julgador a 

adequada redução do valor estipulado a título de cláusula penal, 

observada a moldura fática do caso concreto. 6. No caso ora em exame, a 

redução da cláusula penal determinada pelas instâncias inferiores ocorreu 

em razão do cumprimento parcial da obrigação. Ainda que se considere a 

cláusula penal em questão como compensatória, isso não impossibilita a 

redução do seu montante. Houve cumprimento substancial do contrato 

então vigente, fazendo-se necessária a redução da cláusula penal. 7. No 

processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o 

pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, 

deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do 

processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 8. Recursos 

especiais não providos. (REsp 1186789/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA) No caso, entendo que a multa contratual 

prevista na cláusula sétima tem natureza moratória, admitindo-se sua 

cumulação com eventual indenização por danos morais e materiais. Como 

já exposto, a requerida permaneceu em poder dos caminhões, objetos do 

contrato que se pretende rescindir, por cerca de 46 (quarenta e seis) 

meses, sem efetuar qualquer pagamento ao autor seja a que título for. E 

mais, sabedor da existência de mandado de busca e apreensão dos 

veículos, abandonou um deles em área rural de difícil acesso, sem rodas, 

bateria e painel, impossibilitando ao demandante e ao Judiciário o 

cumprimento da ordem judicial emanada deste Juízo. Com efeito, o dano 

moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da 

personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da 

pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre 

outros. Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI: "Na realidade, multifacetário 

o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...)." (in Dano Moral, 

Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20) Assim, para que se 

possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua 

honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, 

passe por dor, humilhação, constrangimentos e tenha os seus 

sentimentos violados. In casu, não há que falar em simples aborrecimentos 

e chateações do dia-a-dia vez que, como já repisado, a demandada 

permaneceu com os automotores por mais de 03 (três) anos, nada pagou, 

e, ainda, subtraiu peças e equipamentos, obrigando o autor/proprietário a 

adquirir pneus, baterias, óleo diesel, etc., para viabilizar a rodagem e 

colocá-los em lugar seguro, gerando evidente transtorno ao requerente no 

âmbito pessoal. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCUMPRIMENTO POR 

PARTE DO VENDEDOR - RESCISÃO DO PACTO, COM RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR 

A SER RESTITUÍDO - UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE - DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS - DANO EMERGENTE - DEMONSTRAÇÃO, EM 

PARTE - REPARAÇÃO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS 

DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. - 

Demonstrado nos autos o descumprimento, por parte do fornecedor, de 

contrato de compra e venda de veículo, o acolhimento da pretensão de 

restituição do valor pago é medida que se impõe, utilizando-se como 

referência a tabela FIPE para veículos usados em caso de continuidade no 

uso do bem por período relevante. - Procede o pedido de reparação 

pecuniária baseado em dano moral e material experimentado por 

consumidor, motivado no reiterado descumprimento de contrato de compra 

e venda de veículo, submetendo-o a uma situação de via crucis que 

sobeja os meros transtornos e aborrecimentos. - Para a procedência do 

pedido de indenização por danos materiais, na modalidade dano 

emergente, é imprescindível a comprovação do prejuízo efetivo sofrido. - 

Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por 

danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, 

com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e 

atento às circunstâncias do caso concreto. - A indenização por danos 

morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem 

causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo 

sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do 

ato lesivo. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.09.123833-3/001 - COMARCA DE 

ITUIUTABA - 1º APELANTE: AG - VEICULOS LTDA - 2º APELANTE: 

ALBERTINO FERREIRA DE LIMA - APELADO(A)(S): AG - VEICULOS LTDA, 

ALBERTINO FERREIRA DE LIMA Diante dos fatos e atitudes do 

representante legal da demandada, alterando a verdade dos fatos e 

utilizando-se de meios espúrios para inviabilizar a prática dos atos 

processuais, flagrante a má-fé processual. As hipóteses da má-fé do 

litigante estão previstas no artigo 80 do CPC. Vejamos: Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. A respeito do tema nos ensinam Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade[1]: (...) é a parte ou interveniente que, 

no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 

processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de 

procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser 

difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do 

processo, procrastinando o feito. Portanto, para que haja a caracterização 

da litigância de má-fé, deve ser verificado se há presença de conduta 

dolosa ou culposa prevista num dos incisos do ar. 80, do CPC. O art. 81, 

desse mesmo código, estabelece as penalidades aplicáveis ao litigante de 

má-fé, as quais consistem, essencialmente, no pagamento de multa, na 

indenização pelos danos sofridos pela parte contrária, e, ainda, na 

possibilidade de o litigante de má-fé arcar com os honorários advocatícios 

e as despesas efetuadas pela parte contrária. Dessa forma, comprovada 

a litigância de má-fé, a aplicação das penalidades previstas pelo artigo 81, 

do CPC/2015, é medida que se impõe, podendo, inclusive, ser arbitrada de 

ofício pelo juiz. Vejamos: EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA 

NAS CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL - CONSTATAÇÃO - 

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA NAS 

RAZÕES RECURSAIS - SENTENÇA EXTRA PETITA - NÃO CONSTATAÇÃO. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO. 

DOCUMENTO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DA 

REGULARIDADE DA DÍVIDA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. DANOS 

MORAIS - REQUISITOS AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO 

DA VERDADE DOS FATOS - CONSTATAÇÃO - CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DA MULTA E À INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS E 

DESPESAS - MANUTENÇÃO. (...) Constatando-se que a parte autora 

alterou a verdade dos fatos, age com acerto o juiz ao condená-la ao 
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pagamento de multa por litigância de má-fé, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos sofridos, a pagar os honorários advocatícios e a pagar 

todas as despesas por esta efetuadas, conforme determina o caput, do 

artigo 81, do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.351086-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

28/03/2017, publicação da súmula em 26/04/2017) Assim, cabível é a 

aplicação da multa por litigância de má-fé, tal como disposto no artigo 81, 

do CPC, até porque existe litigância de má-fé, se demonstrado que a parte 

adulterou a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, bem como 

utilizou-se de meios obscuros para obstruir o cumprimento de ordem 

judicial, descurando-se dos deveres da lealdade e boa-fé processual. Ex 

positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro rescindido o contrato, 

objeto da lide. Condeno a requerida a pagar ao requerente, a título de 

ressarcimento pelos danos materiais, o valor corresponde a multa de 05% 

(cinco por cento), prevista no contrato, pelo usufruto dos caminhões, 

conforme fundamentação supra, cujo montante será apurado em 

liquidação de sentença; das despesas com compra de peças, 

equipamentos e mão-de-obra, no montante de R$ 3.695,07 (três mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais e sete centavos), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, e com 

acréscimo de juros de mora, estes desde a data de cada desembolso. 

Condeno, ainda, a demandada a indenizar o autor a título de lucros 

cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença, por 

ventura comprovados. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas do ré, bem como as condições do próprio requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida a pagar ao 

autor, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o 

sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas, 

indenização que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. 

Condeno, também, a demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do advogado do autor, que fixo em 15% 

(quinze por cento), calculados sobre o valor atualizado da condenação, 

na forma do artigo 85, § 2º, do CPC. Pela má-fé processual, condeno a ré 

ao pagamento de multa que fixo em 05% (cinco por cento) do valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 81, do CPC. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 21 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] NERY JÚNIOR, Nelson et al. Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual em Vigor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. p. 424.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010141-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEXTIL ROSSIGNOLO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO CRUVINEL MOURA OAB - SP102534 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIZE HONORATO DE FREITAS (REQUERIDO)

LAERCIO DO NASCIMENTO ITACARAMBI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010145-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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-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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DOS OFÍCIOS EXPEDIDOS (ID 12013952, ID 12013550 E ID 12009257), BEM 

COMO, PARA TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006117-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA (RÉU)

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA SAUNER POSSE OAB - PR35249 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003573-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

12021094

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA OAB - SP312849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ REZENDE OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12022251

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 152 de 241



Processo Número: 1005719-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

12023557

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007269-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007269-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a parte credora ingressou com a presente demanda, 

com base no título oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando os autos, vê-se que a 

sentença exequenda foi proferida na forma genérica em relação aos 

“divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não havendo 

reconhecimento de vínculo individual com cada credor. Observa-se que 

naquela r. sentença não há qualquer documento/manifestação que 

reconheça o crédito em favor da exequente, e o presente feito foi 

instruído, apenas, com cópia dos boletos e da sentença proferida na ACP. 

Para que haja a liquidação de sentença, seja nos termos dos artigos 510, 

511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a existência de uma sentença 

condenatória para pagamento de uma quantia 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 uma 

ação declaratória de vínculo entre as partes. Assim, para evitar a 

chamada “decisão surpresa”, vedada no artigo 10, do CPC, a parte 

exequente deverá comprovar que a sentença proferida na Ação Civil 

Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, dispõe expressamente 

acerca do crédito que pretende obter e, em sendo inexistente, adeque o 

pedido da exordial nos termos do procedimento comum para obtenção do 

reconhecimento de vínculo havido entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 

de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006384-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO ROQUE BENKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006384-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a parte exequente ingressou com a presente 

demanda, com base no título oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando os autos, vê-se que a 

sentença exequenda foi proferida na forma genérica em relação aos 

“divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não havendo 

reconhecimento de vínculo individual com cada credor. Observa-se que 

naquela r. sentença não há qualquer documento/manifestação que 

reconheça o crédito em favor da exequente, e o presente feito foi 

instruído, apenas, com cópia dos boletos e da sentença proferida na ACP. 

Para que haja a liquidação de sentença, seja nos termos dos artigos 510, 

511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a existência de uma sentença 

condenatória para pagamento de uma quantia 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 uma 

ação declaratória de vínculo entre as partes. Assim, para evitar a 

chamada “decisão surpresa”, vedada no artigo 10, do CPC, a parte 

exequente deverá comprovar que a sentença proferida na Ação Civil 

Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, dispõe expressamente 

acerca do crédito que pretende obter e, em sendo inexistente, adeque o 

pedido da exordial nos termos do procedimento comum para obtenção do 

reconhecimento de vínculo havido entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 

de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008693-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

constante no mandado no dia 06/12/2017, e ai sendo não foi possível 

CITAR OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO 

E LUCIANO PORTO AZEVEDO, face não ter localizado o mesmo bem bem 

como o nº. 635. Indaguei ao Sr. José de Oliveira, dentista no imóvel de nº. 

622, o qual disse desconhecer os executados acima bem como seus 

endereços. CERTIFICO que, não foi possível proceder arresto em bens 

dos executados, face desconhecer e não ter localizado bens passíveis de 

arresto. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de dezembro de 2017. NEY FERNANDO 

DA NOBREGA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009684-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA CESAR DUARTE OAB - MS16874 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1009684-47.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDNA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA Vistos e 

examinados. A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme 

certificado nos autos. Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal 

fato não impede a apreciação da impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em 

comentário ao art. 10 da NLF, leciona: “Por medida de isonomia, deve-se 

aplicar o disposto no artigo aqui comentado também para o caso de 

divergência. Em outros termos, não se pode rejeitar a divergência 

retardatária, porque isso significaria tratar de forma discriminatória o 

credor que foi incorretamente mencionado na relação e o omitido. Se 

admitida a declaração retardatária em favor desse último, não cabe 

negar-se a apresentação da divergência extemporânea em favor do, 

primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A interpretação do art. 

10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do princípio constitucional 

da igualdade, a conclusão pela admissão da divergência retardatária”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei de falências e 

recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, 

recebo a impugnação, determinando que a mesma prossiga nos moldes do 

procedimento da habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a 

intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de 

crédito, o administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, 

devendo juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o 

crédito, contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo 

F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, 

São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declarações.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001294-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001294-54.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GILBERTO ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde a 

parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol 

de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 27 de Abril de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 
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Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001334-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001334-36.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARLENE DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 27 de Abril de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001340-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001340-43.2018.8.11.0003 AUTOR: TATIANE DA SILVA FERREIRA RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu 

nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão 

de dívida a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação 

de tutela para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do 

nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a 

parte autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 
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artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 27 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000392-04.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIA CRISTINA BENTO DA SILVA 

RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação onde a parte autora sustenta que a parte requerida 

inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao 

crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. Requereu a 

concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja intimada a 

proceder com a exclusão do nome do rol de inadimplentes, sob pena de 

multa diária. DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de 

que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante 

citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 27 de Abril de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 
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comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO FERREIRA SOBRINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000199-86.2018.8.11.0003 AUTOR: VIRGILIO FERREIRA SOBRINHO RÉU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos e 

examinados. Por serem tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM A SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA 

até que sejam os embargos decididos. Intime-se a parte contrária para se 

manifestar nos autos, no prazo do artigo 1.023, §2º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000781-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000781-86.2018.8.11.0003 REQUERENTE: EUCLIDES CANGUSSU 

CASTRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos e examinados. 

EUCLIDES GANGUSSU CASTRO ingressou com a presente AÇÃO 

INDENIZATÓRIA em face de BANCO DO BRASIL S.A. Na petição inicial o 

autor fez o seguinte relato: “O Requerente é pessoa humilde e 

trabalhadora, onde atua como mecânico nesta Comarca de Rondonópolis 

há mais de 06 (seis) anos. Em setembro de 1999, o Requerente abriu 

conta em uma das agências da Requerida, visando com isso, auxilia-lo no 

pagamento de contas particulares e do trabalho, bem como forma de 

receber pelos serviços que presta. Ocorre que em setembro de 2017, o 

Requerente foi comunicado pelo colégio onde seu filho estuda, que o 

cheque emitido como pagamento de mensalidade, havia voltado, 

estranhando, pediu para que fosse novamente apresentado, o que 

resultou em uma segunda negativa. (doc. anexo) Vindo a segunda 

devolução do cheque, o Requerente realizou o pagamento do valor em 

espécie, pegando o título de volta e com isso dirigiu-se até a agência da 

Requerida, onde foi tomar informações dos motivos que levaram a 

devolução do título. Como o Requerente mensalmente utiliza-se do limite de 

cheque ouro/limite de crédito, fornecido pela Requerida e posteriormente 

cobre os valores, acreditou-se tratar de um equívoco. Ao chegar na 

agência, foi informado que seu limite de crédito havia sido cancelado, pois 

o nome do Requerente tinha sido protestado por supostas pendência com 

dívidas estaduais. O Requerente tratou de explicar o que estava 

acontecendo, que após ter vendido um veículo, o adquirente não realizou 

a transferência, onde começou lhe acarretar inúmeros problemas, como 

multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório em atraso. Informou 

também que já possuía demanda judicial contra o adquirente do veículo, 

processo n. 8017869-52.2017.811.0003, que tramita no Juizado Especial 

Cível, desta Comarca. Ainda assim, não logrou êxito com a Requerida, que 

continua bloqueando o Requerente de utilizar-se do crédito que possuía 

com a instituição, dificultando lhe com seus custos particulares e 

profissionais. Tal ato da Requerida, tem causado um grande dissabor na 

vida do Requerente. Necessitando em alguns casos a necessidade de 

pegar empréstimos com familiares e amigos, para poder pagar suas 

contas e exercer sua atividade profissional Com isso, vem sofrendo um 

abalo emocional frente a seus familiares e amigos”. Requereu a 

concessão de tutela antecipada para que o banco requerido seja intimado 

a proceder com a imediata liberação do limite de crédito em favor do 

Requerente. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual 

recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da 

parte autora, haja vista que não há comprovação de que a requerida tenha 

adotado qualquer medida ilegal contra o mesmo, sendo que a liberação de 

crédito das instituições bancárias é regida por leis e orientações internas 

da própria instituição, não tendo o Judiciário competência para interferir em 

tal seara, ainda mais quando o próprio autor não nega ter ocorrido as 

devoluções de cheque e protestos em seu nome. Assim, não há 

verossimilhança nas alegações da autora, de forma que é indiscutível que 

seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o 

melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, 

ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o indeferimento 

da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 
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A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de Abril de 2018, às 11:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLODOMIRA SEVERIANO COELHO AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000953-28.2018.8.11.0003 REQUERENTE: FLODOMIRA SEVERIANO 

COELHO AREVALO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos e examinados. FLODOMIRA SEVERIANO COELHO ingressou com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de BANCO 

ITAÚ CONSIGNADO S/A. Na petição inicial a parte autora fez o seguinte 

relato: “1.- A Autora é pensionista pelo Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS, de onde recebe pensão por morte de seu marido. 2.- Ocorre que, 

inesperadamente, a Autora notou que estava percebendo a menor o valor 

da sua pensão, sendo que, inicialmente, achou ser algum procedimento do 

INSS. 3.- Em seguida, a Autora decidiu verificar o porquê da diminuição do 

valor e dirigiu-se ao INSS para esclarecer tais acontecimentos. Então lhe 

foi informado, por uma atendente, que se tratava de empréstimo 

consignado; e que este valor seria descontado todo mês. 4.- Indignada e 

incrédula ficou a Autora, uma vez que, NÃO contratou com o Banco 

Requerido tal empréstimo, percebendo de plano, que estava sendo lesada 

e que se tratava de uma fraude, ou seja, mais um golpe entre tantos que 

são dados nos aposentados e pensionistas do INSS. 4.1- Vale dizer que, 

a Autora realizou dois empréstimos consignados, um com o Banco Safra e 

outro com o próprio Requerido, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

porém, o empréstimo de R$2.900,00 (dois mil e novecentos) esta não 

contratou com o banco (extrato anexo). 5.- Por vezes esta tentou resolver 

o problema junto ao INSS, porém restaram infrutíferas tais tentativas, pois, 

os atendentes da Autarquia Federal lhe diziam que este "deveria procurar 

o banco" que fez o empréstimo indevido. 6.- Na tentativa de solucionar o 

problema foi pedido prova da realização de tal empréstimo; foi então, que o 

INSS forneceu extratos onde constava o empréstimo (doc. anexo), sendo 

que o Banco Requerido não quis fornecer a cópia do suposto contrato 

realizado entre as partes. 7.- Verifica-se que houve um procedimento 

ilegal, criminoso, pois de posse dos dados da Autora, não se sabe quem, 

juntamente com o Réu, realizou uma transação viciada, sendo que esta 

nunca recebeu tal quantia (R$2.900,00 (dois mil e novecentos) 

proveniente de outro empréstimo, portanto, não existiu negócio jurídico 

lícito a lhe dar causa. 8.- Como o Réu é quem detinha o poder de conceder 

ou não o crédito em questão, ao concede-lo não cercou-se das cautelas 

necessárias, concluindo-se ser de sua responsabilidade, pela desídia, 

negligência, os fatos que deram origem as evento danoso. 9.- Como 

pode-se observar no extrato de empréstimos consignados do ISSS, a 

Atora já paga outros dois empréstimos, ou seja, o valor que está sendo 

descontado indevidamente da Autora diminuiu o seu poder de compra e 

comprometeu o seu orçamento, dificultando o pagamento de contas 

mensais, tais como, água, energia elétrica, gás etc. 10.- O procedimento 

do Réu trouxe vários transtornos a Autora, pois mesmo nada lhe devendo, 

devidamente informado da irregularidade pelo próprio prejudicado, não 

resolveu a situação e continuou com a odiosa prática de desconto, 

tolhendo-lhe de grande parte de sua renda, que já é ínfima, abalando sua 

dignidade e honra. 11.- Decorre dos atos do Banco Réu, a 

responsabilidade em indenizar a Autora pela ofensa à moral que lhe 

causou, pois, ofendida a moral da pessoa, ofende-se o seu direito, 

tutelado pelo ordenamento jurídico. 12.- Tal ato ilícito vem causando 

inúmeros transtornos a Autora, pois, se tratando de pessoa de baixa 

renda, possuindo como única renda a sua pensão, pois, encontra-se 

incapaz para o trabalho, sendo que, precisa mensalmente adquirir 

remédios que já desfalcam o seu orçamento, sem falar em despesas como 

água, energia elétrica, gás e mantimentos. De forma que, estes descontos 

indevidos, vêm lhe privando de necessidades básicas, inerentes a pessoa 

humana, ferindo preceitos constitucionais que lhe são garantidos. 12.1-O 

Contrato n° 572767214 corresponde ao valor de (R$2.900,00 (dois mil e 

novecentos), divididos em 72 parcelas de R$80,88 (oitenta reais e oitenta 

e oito centavos), com início em 04/11/2017 e final em outubro/2023; 12.2- 

Perceba, Excelência, que a soma das parcelas mensais corresponde a 

R$334,38 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), valor 

este, que faz muita falta a Autora, por ser a pensão, a sua única fonte de 

renda. 13.- Nitidamente estamos diante de mais um golpe praticado contra 

segurados do INSS, pessoas humildes; sendo dever do Estado assegurar 

a cessação desta injustiça e a punição exemplar dos seus 

responsáveis.”. Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja 

determinada a suspensão dos descontos incidentes na folha de 

pagamento do benefício da Autora junto ao INSS, benefício n. 1571439606. 

DECIDO. Tendo a parte autora alegado que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 
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escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da realização dos descontos 

na aposentadoria da parte autora e o questionamento da dívida, mediante 

a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA e a sustação dos descontos nos benefícios são medidas que se 

impõem, por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - 

INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 

cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO 

REALIZADO – ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO 

GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem 

judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os 

proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral 

é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, 

cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e 

validade do negócio jurídico”. (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). De outra banda, é inegável que 

a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

ao autor, vez que os descontos na aposentadoria poderão causar 

prejuízos inegáveis, haja vista o caráter alimentar da verba. Consigno, 

outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa 

requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo 

não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que 

sejam suspensos os descontos realizados na aposentadoria da 

requerente, em favor da parte requerida, e com relação ao contrato objeto 

da lide, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de Maio 

de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001234-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALMI VAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001234-81.2018.8.11.0003 AUTOR: DALMI VAZ DA SILVA RÉU: BANCO 

PAN S.A. Vistos e examinados. Da análise dos autos verifica-se que, 

muito embora o autor tenha nominado a ação como "AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA DEPÓSITO 

JUDICIAL E CESSAR DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO, O 

PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS", não foram formulados 

pedidos de tutela antecipada na sessão DOS PEDIDOS. Isto posto, 

determino a intimação do autor para que, querendo, emende a petição 

inicial, indicando quais os requerimentos formulados em sede de tutela 

antecipada, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007582-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MALI ODETE PISSETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007582-52.2017.8.11.0003 AUTOR: MALI ODETE PISSETTI RÉU: BANCO 

BMG Vistos e examinados. MARLI ODETE PISSETTI ingressou com a 

presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

em face de BANCO BMG. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: 

“A parte Autora, percebe benefício previdenciário e nesta condição, 

realizou contratos de empréstimo consignado junto a parte Requerida, 

sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos 

mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de 

pagamento dos empréstimos consignados. Contudo, meses após a 

celebração do empréstimo realizado, a parte autora foi surpreendida com 

o desconto “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, desconto 

esse que é muito diferente de um empréstimo consignado o qual o Autor 

ora estava almejando. Desta forma, entrou em contato com a requerida 

para esclarecimento do ocorrido e só então foi informada que o 

empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado 

''normal'', mas sim de uma RETIRADA DE VALORES EM UM CARTAO DE 

CRÉDITO, o qual deu origem a constituição da reserva de margem 

consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado a retenção 

de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor de seu 

benefício. Ocorre, no entanto, que referidos serviços em momento algum 

foram solicitados ou contratados, já que a parte Autora apenas requereu e 

autorizou empréstimo consignado e não via cartão de crédito com Reserva 
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de Margem Consignável. Em todos os empréstimos realizados 

anteriormente, a assinatura de contrato se deu com base na confiança e 

por acreditar que as informações que lhe foram repassadas eram dotadas 

de veracidade, contudo nunca houve qualquer informação relativa a 

cartão de crédito. Assim, mesmo sem a parte autora ter requerido o 

cartão, a empresa simulou uma contratação de cartão crédito consignado 

e sequer oportunizou a parte autora a possibilidade de escolher a 

porcentagem que seria reservada. Contudo, o que mais causou espanto 

na parte Requerente foi ser informada pela empresa de que os descontos 

mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma 

vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais 

do cartão, o que se verifica pela evolução do débito acostada aos autos, 

no qual, apesar de o Autor sofrer desconto mensal no seu benefício, não 

há redução do valor da dívida. Assim, verifica-se que a modalidade de 

empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida, na prática, É 

IMPAGÁVEL, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os 

descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do 

consumidor, a ré debita mensalmente da parte autora apenas aos juros e 

encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro 

exorbitante à instituição financeira e torna a dívida impagável. Em outras 

palavras, a dívida nunca será paga, uma vez que os descontos mensais 

abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos 

por prazo indeterminado. A parte autora nem mesmo recebeu cartão algum 

para uso, e se eventualmente o recebeu, nem mesmo o desbloqueio do 

mesmo foi realizado, o que afasta por completo qualquer possibilidade de 

eventual alegação de contratação e uso do mesmo. Ora, se nem mesmo 

houve o recebimento e desbloqueio do cartão não poderia a requerida 

estar cobrando e descontando valores da parte autora a título de RMC. A 

efetivação desta cobrança acarretará prejuízos incalculáveis a parte 

autora, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo 

não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será 

prorrogado para a próxima fatura. Importante salientar que através das 

recentes alterações realizadas na lei dos empréstimos consignados, foi 

permitido o aumento da reserva de margem de 5% (cinco por cento) para 

cartão de crédito. Assim, o aposentado pode consignar 30% (trinta por 

cento) para empréstimo com desconto em folha de pagamento e mais 5% 

(cinco por cento) como utilização de cartão na modalidade crédito, com o 

pagamento das faturas debitadas em seu beneficio, limitadas ao 

percentual. Diante da alteração referida e visando a possibilidade de 

potencializar seus lucros, a parte ré, sem qualquer prévia comunicação 

com a parte autora, realizou a reserva da margem de 5% (cinco por cento) 

dos descontos. Habituado a fazer empréstimos consignados, com taxa de 

juros baixas e com desconto em folha, o(a) autor(a) jamais imaginou estar 

contraindo uma dívida eterna. Evidente que ao perceber os descontos em 

seu extrato de pagamento a parte consumidora acreditou estar realizando 

a quitação de seu contrato, afinal a sistemática do pagamento e do valor 

disponibilizado a parte requerente ocorreu de forma idêntica aos 

empréstimos realizados até então. Como parte fornecedora de serviços, a 

instituição financeira, a luz do código de defesa do Consumidor, tem o 

dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o 

que não ocorreu no presente caso. A requerida realizou uma simulação de 

contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado, tendo em 

vista que o cartão sequer foi utilizado e os descontos ocorrem como se 

assim tivesse ocorrido. Ora, não é crível que o consumidor tenha 

consentido em contratar um empréstimo impagável, que tenha consentido 

que a ré realize descontos de seu benefício sem que os mesmos possam 

quitar a dívida contraída. Diante da conduta arbitrária da ré, a parte autora 

está impossibilitada de contrair empréstimo em qualquer outra instituição, 

mesmo que em condições melhores, pois sequer foi possível contratar o 

valor desejado, já que a reserva de margem foi pré-determinada pela 

instituição financeira. Assim, face o insucesso na tentativa de resolução 

amigável do presente caso, busca a tutela judicial para que os descontos 

sejam imediatamente cessados, bem como para que seja a Requerida 

responsabilizada pela conduta abusiva adotada”. Requereu a concessão 

tutela provisória de urgência antecipada, para que a ré se abstenha de 

RESERVAR MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO SOBRE A 

RMC da parte Autora, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora alegado que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 

do NCPC, podendo haver impugnação pela parte contrária. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

realização dos descontos na aposentadoria da parte autora e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA e a sustação dos descontos nos benefícios 

são medidas que se impõem, por pura precaução. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM 

BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO 

PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial de Ação 

Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe remessa do 

nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem como ao 

cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir a 

prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

APOSENTADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO – 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 

PELO AGRAVANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO GRAVE E 

DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo 

de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a 

verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, 

requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, 

prudente é o desprovimento do agravo. Cabe a manutenção da ordem 

judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os 

proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral 

é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, 

cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e 

validade do negócio jurídico”. (AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). De outra banda, é inegável que 

a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

ao autor, vez que os descontos na aposentadoria poderão causar 

prejuízos inegáveis, haja vista o caráter alimentar da verba. Consigno, 

outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa 

requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo 

não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que 

sejam suspensos os descontos realizados na aposentadoria da 

requerente a título de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, 

originários do contrato objeto da lide, sob pena de pagamento de multa 

diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior 

decisão de mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 02 de Maio de 2018, às 09:30 horas. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 
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comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001129-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CASTRO GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LIMA DE SANTANA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KIODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007367-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (RÉU)

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (RÉU)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007367-76.2017.8.11.0003 AUTOR: SOCRATES DUCCI 

COBIANCHI Advogado do(a) AUTOR: VANDERLEI CHILANTE - 

MT0003533S RÉU: CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP, 

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELY MARIA MANHANI DE 

CARVALHO Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) RÉU: Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Considerando que ainda não ocorreu 

a citação da parte contrária, DEFIRO O PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL e 

exclusão da empresa requerida. Passa o feito a ser AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O exequente, ao 

propor a execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, 

estando a peça instruída com o título executivo extrajudicial e o 

demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, além 

de terem sido indicados os nomes completos do exequente e do 

executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o 

demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 798, a 

saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; 

os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a 

especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para 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 (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 161 de 241



as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001282-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade, procedendo com a 

vinculação aos autos a que se referem. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001287-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade, procedendo com a 

vinculação aos autos a que se referem. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001288-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade, procedendo com a 

vinculação aos autos a que se referem. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001289-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade, procedendo com a 

vinculação aos autos a que se referem. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001291-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade, procedendo com a 

vinculação aos autos a que se referem. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000736-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCIC DO BRASIL INSPECTIONS CERTIFICACOES LTDA (RÉU)

NOBLE BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001399-02.2016.8.11.0003

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:

MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

SILVANA SILVESTRE DA ROSA (EXECUTADO)

LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001399-02.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: MILHONORTE- COMERCIO, IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - EPP, SILVANA SILVESTRE DA 

ROSA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA Vistos e examinados. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado no id. 6098083. 

Com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo de execução. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalto que 

fora retira a restrição judicial via sistema RENAJUD do veículo objeto da 

lide. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002200-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005260-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004478-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004128-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MENDES ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002029-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ANTONIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002740-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES EMILIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-64.2017.8.11.0003

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:

IDALICIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001331-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA FERNANDES PEREIRA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002728-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENNAN DIEGO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006136-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SARRO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1006136-14.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: JULIO SARRO MOREIRA Réu: RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos, Homologo por sentença, e para 

que todos os efeitos legais surtam, o acordo realizado entre as partes. E, 

por conseguinte, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Honorários e custas conforme acordado. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento deste processo digital, sem prejuízo do 

desarquivamento caso precise ser iniciado cumprimento de sentença. 

Registre-se”. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. MILENE APARECIDA BELTRAMINI PEREIRA 

JUÍZA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS N.º 1003639-27.2017.8.11.0003, Espécie ALTERAÇÃO DO 

REGIME DE BENS DO CASAMENTO. REQUERENTES: RICARDO LOPES 

JÚNIOR E SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES. FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes são casados pelo regime de 

comunhão parcial de bens há dez (10) anos, após o casamento foi 

adquirida uma casa financiada em nome da mãe do cônjuge varão, hoje a 

senhora Teresinha encontra-se doente em estado terminal, e por medo de 

ser prejudicada em relação a partilha do bem financiado a cônjuge virago 

solicita a alteração do regime do casamento "de comunhão Parcial de Bens 

para Comunhão Universal de Bens". DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. 1. 

Defiro a cota ministerial Constante dos autos (ID: 9046748). 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. 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, G.E.S.M., digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

1004152-29.2016.8.11.0003 - ESPÉCIE: GUARDA (1420) - PARTE 

AUTORA: J. L. F. O. ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE 

REQUERIDA: C. C. V. - VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 - FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, 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, para querendo contestar o pedido no 

prazo legal. ADVERTENCIA: O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo do edital. Não sendo contestada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 164 de 241



presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O autor é pai de G. H. V. de O (dn. 

11/03/2004), fruto do relacionamento que teve com a requerida que 

perdurou por aproximadamente 14 anos. O menor convive atualmente sob 

os cuidados do genitor e está regularmente frequentando instituição 

escolar. Requer a regularização da guarda do filho. DESPACHO/DECISÃO: 

" Vistos etc. 1. Defiro o pleito formulado pela parte autora (ID: 9607976), 

devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, II, do Código de Ritos. 2. Decorrido o prazo, 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 parte demandada, devendo ser intimado para requerer o 

que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao 

representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." Eu, G. E. S. M.- Técnica Judiciária, digitei.

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005390-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN RAYANNE SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005390-49.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a informação 

prestada pela equipe multidisciplinar forense (ID: 9761940), intimem-se a 

parte autora e seu procurador pessoalmente, para se manifestarem nos 

autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 

2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000820-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000820-83.2018.811.0003 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 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 09.04.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em que será 

deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a representante da 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, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005876-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

SONIA ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

J. H. C. D. S. (HERDEIRO)

ANTENOR ALVES DOS SANTOS SILVA (HERDEIRO)

M. H. C. D. S. (HERDEIRO)

SANDRA ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005876-34.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido constante dos autos, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002096-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANICESIO DOS SANTOS (AUTOR)

V. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VIEIRA DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002096-86.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

11198167. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003875-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MATOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003875-76.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido constante dos autos, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008234-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. S. (REQUERENTE)

G. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. T. (REQUERIDO)

C. R. D. S. -. M. (REQUERIDO)

C. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1008234-69.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO aforada por LEONORA OLIVESKI DA SILVA em face de 
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CELIO ROSA DA SILVA (qualificados nos autos). 2. A inicial foi distribuída 

em 19.10.2017, sendo distribuída à 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca. 3. Em deliberação ID: 10465861 aquele juízo 

determinou a remessa destes autos para esta Vara, eis que já existe uma 

ação de divórcio em trâmite perante esta unidade jurisdicional, sob o n.º 

1008060-60.2017, que fora distribuída na data de 16.10.2017. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre elas, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, V, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o juiz acolher a 

alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 6. Sobre o 

tema de litispendência, anoto o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. 

LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA SEGUNDA 

DEMANDA. 1. Detectada a identidade entre as partes, a causa de pedir e o 

pedido, o acolhimento da litispendência é medida que se impõe. Inteligência 

do art. 301, §§ 1º, 2º e 3º, c/c o art. 267, inciso V, do Código de Processo 

Civil. 2. A inversão dos polos das ações não obsta o reconhecimento da 

litispendência, sendo certo que a manutenção de duas demandas 

ajuizadas pelas mesmas partes e com o mesmo propósito vulneraria os 

princípios que orientam o processo civil. 3.Agravo de instrumento 

conhecido, preliminar de litispendência suscitada de ofício acolhida. 

Processo extinto sem resolução do mérito.” (TJ/DF - AGI: 20150020139022 

Rel. Simone Lucindo, Data de Julgamento: 29/07/2015, 1ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 10/08/2015. Pág.: 159 – Grifamos) 7. Ressalte-se que, 

aplicando-se o entendimento supra ao caso em apreço, não há óbice no 

reconhecimento ex officio da litispendência, tampouco no fato de estarem 

as partes em polos diversos nas demandas, uma vez que o resultado 

prático continua sendo o mesmo pretendido por ambos os litigantes. 8. 

Destarte, pela análise detida dos autos, verifico que o feito n.º 

1008060-60.2017 foi distribuído na data de 16.10.2017, isto é, 

anteriormente ao presente feito, portanto, se trata de processo mais 

antigo. 9. Cediço que tal fato impossibilita o prosseguimento deste feito, 

ante aos ditames do art. 485, V, do Código de Ritos, já que as ações são 

idênticas, versando acerca do mesmo pedido e causa de pedir, além de 

terem as mesmas partes, o que implica na extinção do presente processo 

sem resolução de mérito, já que é o mais recente. 10. Ante o exposto e 

atendendo a tudo o mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, V, do Codex de Processo Civil. 11. 

Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

08 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001144-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AGDO CRUVINEL OAB - MT11834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. G. D. A. (REQUERIDO)

M. W. G. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO)

 

Visto. EVANILDO EUCARES DE ARAUJO, adentrou com a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS, em face de NICOLAS GABRIEL GOMES DE 

ARAUJO, representado por sua genitora, MARIA WEDJA GOMES TELES, 

todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que sua “situação 

econômico-financeira se deteriorou em razão da grave crise por que ora 

passa o país”, além de possuir “mais dois filhos, os quais dependem 

financeiramente do peticionando” (ID. 1498957). À inicial, juntou os 

documentos de IDs. 1500000, 1500106, 1500026, 1498972, 1500045, 

1500011, 1498976 e 1498966. Tentada a conciliação, está restou 

infrutífera, conforme Termo de Audiência de IDs. 1986456 e 1986414. 

Devidamente citados, em contestação, os requeridos pugnaram pela 

carência da ação preliminarmente, tendo em vista que “não se provou o 

empobrecimento do autor que justificaria a propositura da presente ação”, 

alegando ainda, que “o autor nunca pagou os alimentos devidos ao menor, 

mesmo com a insistência da representante”, desde a sentença em 2012. 

(IDs. 3006483, 2997567 e 2997533), apresentando os documentos de IDs. 

2 9 9 7 5 3 4 / 2 9 9 7 5 4 3 ,  2 9 9 7 5 4 5 / 2 9 9 7 5 5 3 ,  2 9 9 7 5 5 5 / 2 9 9 7 5 6 1  e 

2997572/2997575. Conforme certidão de IDs. 4333978 e 4333855, houve 

decurso do prazo para impugnação do autor. Em seu parecer, o MP 

entendeu que “as provas carreadas aos autos não demonstram, com 

robustez, a impossibilidade do requerente em pagar os alimentos 

anteriormente fixados, bem como é importante a apuração das 

necessidades da infante, o que torna necessária uma maior dilação 

probatória”, opinando “pela designação de audiência de instrução e 

julgamento” para melhor esclarecer a demanda (ID. 4458176). O MM. Juiz 

de Direito Titular da Primeira Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

declarou-se por suspeito, por motivo íntimo, para processar e julgar o 

presente feito (ID. 4808995). Os autos vieram à conclusão. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. CIENTE da decisão proferida pelo Juízo 

Titular, declarando-se por suspeito, por motivo de foro íntimo, para 

processar e julgar o presente feito. Compulsando os autos, verifico que o 

feito está em ordem e devidamente formalizado para o seu julgamento no 

estado em que se encontra, porquanto, as provas a este inclusas dão 

integral respaldo para o lançamento da decisão, que doravante passo a 

lançar com supedâneo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

PRELIMINARMENTE Presentes os pressupostos, também defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça ao requerido, com as isenções 

previstas no art. 98, do CPC e na forma disciplinada pelo art. 468, da 

CNGC-CGJ/MT 2016. No mais, em que pese o entendimento do requerido, 

tenho que a segunda (de duas) preliminar arguida em sua contestação se 

confunde com o mérito da demanda, razão pela qual com o mesmo passo 

a examiná-la conjuntamente. MÉRITO A ação de revisão de alimentos, 

conforme o disposto no art. 1.699 do Código Civil, tem por pressuposto o 

exame da alteração do binômio possibilidade-necessidade, e visa à 

redefinição do valor do encargo alimentar. Insta esclarecer, para a fixação 

dos alimentos, devem ser consideradas a possibilidade de prestação do 

alimentante, a fim de não lhe gerar grande ônus, bem como a satisfação 

das necessidades básicas do alimentado, observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. No caso em apreço, tenho que os 

documentos carreados aos autos NÃO comprovam qualquer mudança 

significativa para justificar a pretensão do requerente, seja no quadro de 

sua possibilidade econômica, seja na diminuição da necessidade do 

alimentado, senão vejamos: O argumento de que a situação financeira do 

autor tenha se deteriorado em razão de grave crise por que ora passa o 

país é incoerente, pois trata-se de um problema que assola a sociedade 

como um todo, inclusive o próprio alimentado, vez que também afeta o seu 

“poder de compra”. Da mesma forma, não se sustenta sua justificativa de 

possuir outros dois filhos dependentes, pois, além de não ser fato novo 

em relação àquela sentença proferida no processo de investigação de 

paternidade, o mesmo também veio a responder a ação de execução de 

alimentos, justamente por sua inadimplência em relação a eles. E com 

referência aos seus rendimentos, as cópias apresentadas, de sua 

carteira de trabalho, não evidenciam nenhum risco à sua subsistência 

como pleiteado. Verifica-se que este documento, ou está desatualizado, 

com última atualização realizada no ano de 2013, ou a cópia da página de 

“alterações de salário” foi omitida. Conforme consignado pelo requerido, 

estranha é a juntada do comprovante de depósito nos autos, como prova 

de que estivesse cumprindo com suas obrigações, sendo que a ação de 

execução de alimentos nº 1850-44.2016.8.11.0003 (numeração única), 

demonstra totalmente o contrário. Pois bem. Inexistindo prova a amparar a 

alegada ocorrência de modificação substancial na situação financeira do 

alimentante e não tendo sido demonstrada alteração nas necessidades do 

alimentado, entendo que deve seguir inalterada a pensão alimentícia 

revisanda. Sobre o assunto, colaciono alguns julgados, in verbis: 

APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ANÁLISE DA 

CONTROVÉRSIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE 

ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO 

DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é nula a sentença se o juiz 

decidiu a controvérsia de acordo com todos os elementos trazidos aos 

autos. Logo, não existe nulidade, uma vez que ao juiz é facultado decidir 

fundamentadamente pela livre apreciação das provas, conforme disposto 

no art. 131 do CPC, não sendo obrigado a responder a todos os 

questionamentos feitos pelas partes e a acolher a valoração das provas 
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de quaisquer das partes. 2. Não havendo comprovação inequívoca de 

alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a 

situação fática existente à época da fixação dos alimentos, que devem, 

portanto, ser integralmente mantidos. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

Sentença mantida. (Acórdão n.1039951, 20150310255914APC, Relator: 

GISLENE PINHEIRO 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, 

Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: 893-900). DIREITO CIVIL E DE 

FAMÍLIA. ALIMENTOS. INALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO 

APELANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO 

COMPROVAÇÃO. REVISÃO ALIMENTÍCIA. INCABÍVEL. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação revisional de alimentos será 

cabível quando houver alteração substancial na condição econômica do 

obrigado ou da favorecida, superveniente à decisão que estipular o 

quantum obrigacional. 2. A documentação acostada não é capaz de 

demonstrar piora da situação financeira do apelante. Ao contrário, este se 

manteve empregado e não demonstrou qualquer aumento de gastos. 3. 

Quanto à superveniência do nascimento de outro filho como justificativa 

para minorar a verba alimentar, é evidente que este fato não exclui e nem 

sequer diminui a responsabilidade do apelante quanto à apelada (primeira 

filha). 4. Em relação ao binômio necessidade-possibilidade, tem-se que não 

foram trazidos aos autos elementos capazes de comprovar a falta de 

possibilidade de o apelante arcar com a pensão alimentícia devida à 

apelada, bem como não restou comprovado que a apelada deixou de 

precisar dos alimentos ou, ainda, a extrema necessidade do apelante de 

pagar pensão em valor menor. O que há é a mera alegação do apelante no 

sentido de que a observância do binômio se faz necessária, o que não 

justifica, pó si só, a procedência da pretensão recursal. 5. O apelante 

afirma que a crise econômica pela qual passa o país faz com que a 

inflação corroa os salários, de forma a afetar as possibilidades 

financeiras de qualquer pagador. Todavia, deve-se ressaltar que a crise 

econômica e a inflação também diminuíram o poder de compra de quem 

recebe a pensão alimentícia, tornando o valor pago pelo apelante menor a 

cada ano. Dessa feita, o argumento não merece prosperar. 6. Diante da 

inalteração fática e contextual do momento em que foi estabelecida a 

obrigação alimentícia até o momento da presente insurgência recursal, a 

pretensão invocada pelo apelante não faz jus a uma tutela jurisdicional 

favorável. 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1046312, 

20161010063945APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 

22/09/2017. Pág.: 360/362). APELAÇÃO CIVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA. As provas nos autos não 

servem para demonstrar a alegada piora na situação econômica do 

alimentante, causada pela "crise mundial". Em realidade, os documentos 

trazidos aos autos apontam no sentido de que o alimentante vem 

realizando diversos gastos elevados com viagens, compra de imóveis e 

veículos, gastos estes não compatíveis com sua alegada situação. De 

outra banda, não há nos autos provas de que as necessidades da 

alimentada sofreram redução ou de que ela não necessita mais dos 

alimentos. A maior parte das provas e alegações referem-se a situação de 

suas irmãs e genitora. Contudo, os alimentos aqui em discussão - por 

força do acordo original - são inuito persona, destinando-se 

exclusivamente à filha alimentada. Logo, eventuais mudanças na situação 

dos outros familiares não interferem na prestação de alimentos fixados 

pelo acordo. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70045513504, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em 16/02/2012). POSTO ISSO, não tendo sido comprovada a 

alteração do binômio possibilidade-necessidade, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC e 

MANTENHO a pensão alimentícia examinanda no importe de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, à encargo do genitor, EVANILDO EUCARES DE 

ARAUJO, em favor de seu filho, NICOLAS GABRIEL GOMES DE ARAUJO. 

Sem custas e sem honorários. Dê ciência ao representante do Ministério 

Público. Transitada em julgado, arquivem-se com as observações legais. 

Publicada e registrada eletronicamente, intime-se e cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003019-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO SALLES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003019-15.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pleito ID: 

10930831, cite-se a parte requerida no endereço informado pela parte 

autora para, querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, 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. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005489-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE AMORIM SILVESTRE DE FREITAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

 

Visto. JOSE HENRIQUE DE FREITAS, adentrou com a presente AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, em face de JANAINA DE AMORIM 

SILVESTRE DE FREITAS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que a requerida atingiu a maioridade, não está estudando e possui 

condições para qualquer trabalho, ressaltando ainda, sua própria idade 

considerável e problemas de saúde (ID. 4456522). À inicial, juntou os 

documentos de IDs. 4456774, 4456745, 4456729, 4456698, 4456690, 

4456678 e 4456621. Tentada a conciliação, está restou infrutífera, 

conforme Termo de Audiência de IDs. 5027685, 5027674 e 5027652. Em 

sua contestação, a requerida alegou estar desempregada, além de 

encontrar-se na iminência de ingressar na vida acadêmica (IDs. 5828814 e 

6707735), apresentando os documentos de IDs. 5828846 e 5828836. Os 

autos vieram à conclusão. É o breve relatório. Fundamento. Decido. O 

presente caderno processual encontra-se devidamente formalizado para 

o seu julgamento no estado em que se encontra, porquanto, as provas a 

este inclusas dão integral respaldo para o lançamento da decisão, que 

doravante passo a lançar com supedâneo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No caso em apreço, revelam os documentos 

carreados aos autos, que a jovem alcançou a maioridade no ano de 2013, 

estando hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade. Ressalto que é 

entendimento dominante que, diante do alcance da maioridade e não 

indicada necessidade especial do alimentando que justifique a mantença 

da obrigação, cessa o dever alimentar, independente, até, da respectiva 

ação exoneratória. Com escólio na lição de Yussef Said Chali: “O dever de 

sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao pátrio poder; seu 

fundamento encontra-se no art. 231, III, do CC, como dever de ambos os 

cônjuges em relação à prole, e, no art. 233, IV, como obrigação recíproca 

do genitor, de mantença da família (arts. 1.566, III, e 1.568 do Novo Código 

Civil); cessando o pátrio poder, pela maioridade ou pela emancipação, 

cessa consequentemente aquele dever (...).” CAHALI, Yussef Said. Dos 

Alimentos. 4. ed. rev. ampl. e atual. De acordo com o Novo Código Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 658. Ainda, sobre o assunto, 

colaciono alguns julgados, in verbis: “ALIMENTOS. PEDIDO DE 

EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR E CAPAZ, QUE NÃO ESTUDA E TRABALHA. 

1. O poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade civil, 

justificando-se o recebimento de pensão alimentícia apenas quando 

comprovada a condição de necessidade, cuja comprovação constitui ônus 

do alimentando. 2. Descabe manter o pagamento de pensão alimentícia 

para a filha maior, quando já conta 21 anos, não estuda e está inserida no 

mercado de trabalho, tendo condições plenas de prover o próprio 

sustento, enquanto o genitor é idoso e se mantém com minguada pensão 

previdenciária. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70064696859, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/06/2015).” “EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MATRÍCULA. AUSÊNCIA. I - 

Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de 

parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à 

educação. Art. 1.694 do CC. II - O fato de a ré ter completado a maioridade 
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há vários anos, não ter comprovado a matrícula em instituição de ensino 

superior, tampouco a incapacidade de trabalho, impõe a manutenção da 

exoneração da obrigação alimentar do genitor. III - Apelação desprovida. 

(Acórdão n.976033, 20150310091716APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 

03/11/2016. Pág.: 529/546).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. 

EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NECESSIDADE 

DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. A 

obrigação alimentar, decorrente do poder familiar, cessa com a maioridade 

do alimentando, persistindo, contudo, o dever de sustento fundado no 

vínculo de parentesco, quando aquele é incapaz de arcar com o próprio 

sustento e prover as suas necessidades (art. 1.695 do Código Civil). (ED 

164887/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014).” O fato da então alimentanda não possuir emprego formal, 

por si só, não significa sua incapacidade laboral. E ainda, a simples 

inscrição no vestibular, frise-se, realizada após a proposição da presente 

demanda, não perfectibiliza qualquer vínculo estudantil. Dessa forma, 

tenho que a requerida não fez prova nos autos de que necessita 

continuar recebendo a pensão alimentícia paga pelo requerente. O poder 

familiar extingue-se com a maioridade (art. 1.635, III, CC), portanto, com ele 

desaparece, de pleno direito, o dever de sustento e, sendo assim, sem 

devidamente estar comprovada a necessidade da jovem em continuar a 

receber alimentos, mister se faz cessar o poder familiar e o dever 

alimentício de seu genitor. POSTO ISSO, considerando que atualmente a 

requerida é maior e capaz e não comprovou a necessidade da 

permanência do pagamento da pensão alimentícia, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para exonerar o autor, Sr. JOSE HENRIQUE DE FREITAS, do pagamento 

dos alimentos à sua filha, JANAINA DE AMORIM SILVESTRE DE FREITAS. 

Sem custas e sem honorários. Dê ciência ao representante do Ministério 

Público. Transitada em julgado, arquivem-se com as observações legais. 

Publicada e registrada eletronicamente, intime-se e cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001438-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1001438-96.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por IVAM SILVA DE ABREU em 

face de VANDERLEA DE LIMA SILVA (qualificada nos autos). 2. Requereu 

a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 10241622). 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo 

então possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, VIII do 

Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11de 

outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002397-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PIRES MARTINS (REQUERENTE)

GUTTEMBERG VILELA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002397-67.2016.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, nota-se que houve um lapso quando do 

lançamento da sentença nestes autos, pelo que retifico seu item n.º 19, 

que passará a ter a seguinte redação: 19. Sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. Custas, todavia, se 

houver, pelos requerentes.” 2. Assim, com as referidas alterações, 

cumpra-se a sentença tal qual prolatada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004893-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004893-69.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

MARIANA CHAVAREILI em face de BRUNO MAGALHÃES DE SOUZA 

(qualificados nos autos). 2. As partes celebraram acordo, conforme termo 

de audiência carreado aos autos (ID: 10105426), avençando acerca dos 

alimentos e da partilha do bem amealhado na constância da união, após a 

avaliação judicial, ratificando o teor do ajuste já celebrado nos autos (ID: 

5776328). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. 

Determino a realização imediata de avaliação judicial do bem imóvel 

ombreado pelos litigantes durante a união estável, descritos nos autos, 

devendo as partes o venderem no prazo máximo de 180 (cento e oitenta 

dias), rateando entre si igualmente o valor auferido com a alienação, após 

a dedução de todos os débitos pendentes sobre o bem. 6. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil, 

reconhecendo, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, a união estável 

havida entre MARIANA CHAVAREILI em face de BRUNO MAGALHÃES DE 

SOUZA. 6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004238-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. S. (REQUERENTE)

P. R. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY ANDREI VIEIRA OAB - MT21116/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004238-97.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada P.R.S.C., representado por Daniela 

Carvalho Santos, em face de RUBENS SIMÕES CAVACO (qualificados nos 

autos). 2. Pela manifestação carreada aos autos (ID: 10352879), infere-se 

que a parte devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando houver o adimplemento 

total da dívida. 5. Diante da manifestação das partes verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 
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análise. 6. Por oportuno, transcrevo o que leciona a doutrina a respeito da 

extinção dos processos de execução: “1. Extinção da execução. A norma 

trata da extinção da pretensão executória, que equivaleria ao ‘mérito’ do 

processo de execução. Trata-se de matéria atinente à especificidade do 

processo de execução, mas que guarda similitude como o CPC 269, vale 

dizer, matéria que enseja a extinção do processo de execução com 

julgamento de mérito.” (in NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 

7. Ed. Rev. e Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Pág. 

1075 – grifos no original) 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, II, do Codex 

Processual Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 

2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009099-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. B. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1009099-92.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

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$ 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três 

centavos), 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. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, 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. 5. Notifique-se o Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002894-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORIJANE SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002894-81.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a) para dar cumprimento a decisão id. 

3292932, apresentando as primeiras declarações, em cinco dias 

Rondonópolis/MT13 de setembro de 2017 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004152-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. V. (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

1004152-29.2016.8.11.0003 - ESPÉCIE: GUARDA (1420) - PARTE 

AUTORA: J. L. F. O. ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE 

REQUERIDA: C. C. V. - VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 - FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima indicada, 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, para querendo contestar o pedido no 

prazo legal. ADVERTENCIA: O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo do edital. Não sendo contestada, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O autor é pai de G. H. V. de O (dn. 

11/03/2004), fruto do relacionamento que teve com a requerida que 

perdurou por aproximadamente 14 anos. O menor convive atualmente sob 

os cuidados do genitor e está regularmente frequentando instituição 

escolar. Requer a regularização da guarda do filho. DESPACHO/DECISÃO: 

" Vistos etc. 1. Defiro o pleito formulado pela parte autora (ID: 9607976), 

devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, II, do Código de Ritos. 2. Decorrido o prazo, 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 parte demandada, devendo ser intimado para requerer o 

que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao 

representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.” Eu, G. E. S. M.- Técnica Judiciária, digitei.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010197-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL ALVES NILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Leia Keila da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010197-15.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

OFERECIMENTO DE ALMENTOS aforada por OZIEL ALVES NILO em face 

de A.S.N., representada por Leia Keila da Silva (qualificados nos autos). 2. 

As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos 

autos (ID: 12011350). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 8. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

02 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008613-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOBERTO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUÍZO DA Segunda Vara de Família e Sucessões 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA Número do Processo: 

1008613-10.2017.8.11.0003 Espécie: Interdição->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Parte Autora: NORBERTO ROCHA DA SILVA Parte Requerida: 

LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA Data e horário: sexta-feira, 2 de março 

de 2018, 14h00min. PRESENTES Juíza : Cláudia Beatriz Schmidt Promotora 

de Justiça: Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autor: Norberto Rocha da 

Silva Defensora Pública: Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim 

Requerido: Luiz Carlos Rocha da Silva OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, 

foi constatada a presença das pessoas supra indicadas. Constatado o 

estado de saúde do requerido, a magistrada verificou a dificuldade do 

mesmo se expressar verbalmente ou por gestos, razão pela qual restou 

prejudicada a sua entrevista. Dada a palavra à patrona da parte autora: 

MM. Juíza ante a evidente síndrome que acomete o requerido, pugno pela 

dispensa na realização da perícia, invocando o principio da celeridade. 

Após a manifestação do curador a ser nomeado, pugno pelo julgamento 

antecipado da lide, ratificando o pedido inicial. Dada a palavra à 

Representante do Ministério Público: MM. Juíza, forte no quanto disposto 

no art. 472 do CPC e tendo em vista a existência de laudo médico já 

encartado à exordial, opino pela dispensa da realização da perícia, 

notadamente por ser visível a incapacidade que acomete a parte 

requerida, concordando com o pedido da parte autora, ressaltando a 

prioridade que a demanda deve ser tratada. DELIBERAÇÕES Pelo(a) MM(ª) 

Juiz(a) foi deliberado: Vistos etc. I – Solicite-se junto à equipe 

multidisciplinar do juízo a realização dos estudos sociais e psicológicos, 

conforme decisum inaugural (ID 10507737), no prazo de 10 (dez) dias, no 

mesmo endereço declinado pela parte autora, acrescentando-se o seu 

contato telefônico (66) 9.9623-5437, considerando-se inclusive que a r. 

parte foi localizada pela Oficial de Justiça Maria Eliete Ramos (ID 

11919648), seguindo-se vista às partes para manifestação; II - 

Aguarde–se o prazo para apresentação de defesa. Em não sendo 

oferecida defesa por parte do requerido no prazo legal, nomeio, desde já, 

como curador especial o professor orientador do UNIJURIS, Dr. Samir 

Badra Dib, devendo o mesmo ser intimado para fins e prazo do art. 752 do 

CPC. Neste particular, importante frisar a necessidade em resguardar as 

garantias do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a 

medida que o presente procedimento poderá impor ao interditando, 

limitando seus direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, 

RT, p. 1083); III - Considerando o Laudo Médico constante da exordial, este 

Juízo constatou que a enfermidade que acomete o interditando restou 

suficientemente demonstrada, revelando a impossibilidade do mesmo de 

reger sua vida civil independente e sem auxílio de terceiros, o qual, por 

conseguinte, não reúne condições para a prática de qualquer ato da vida 

civil, desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica do interditando, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se o requerido 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante o interrogatório, a obrigatoriedade do 

exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do 

livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade 

das formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. IV – Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público. IV - Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Gabriele Cervigni Martins – 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito Promotora de 

Justiça: Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autor: Norberto Rocha da 

Silva Defensora Pública: Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim 

Requerido: Luiz Carlos Rocha da Silva

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009348-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ISOTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUÍZO DA Segunda Vara de Família e Sucessões 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA Número do Processo: 

1009348-43.2017.8.11.0003 Espécie: Interdição->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Parte Autora: MARIA DEUSENI ISOTON TEIXEIRA Parte 

Requerida: MARCOS ISOTON DOS SANTOS Data e horário: sexta-feira, 2 

de março de 2018, 14h30min. PRESENTES Juíza : Cláudia Beatriz Schmidt 

Promotora de Justiça: Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autora: Maria 

Deuseni Isoton Teixeira Advogada: Lorena de O. Ferreira Nates Requerido: 

Marcos Isoton dos Santos OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi 

constatada a presença das pessoas supra indicadas. O interditando 

Marcos Isoton dos Santos foi entrevistado, em termos apartados, que 

fazem parte integrante do presente termo de audiência digitalizado. Dada a 

palavra ao Ministério Público: MM Juíza o órgão do Ministério Público 

apresenta os seguintes quesitos a serem respondidos pelo expert 

nomeado por este r. Juízo: a) De que espécie de doença mental sofre o 

interditando? Classificá-la cientificamente; b) Essa moléstia mental – se 

existente – é de molde a comprometer, no interditando, as suas 

faculdades de discernimento, de afetividade, de orientação psíquica? c) 

Essas condições psicopatológicas impedem o interditando de reger sua 

pessoa e bens tornando-o incapaz para a vida civil? d) Essa incapacidade 

é relativa, ou absoluta? e) Sua moléstia mental (se de alguma sofrer) é 

reversível, periódica, curável, ou permanente? f) Queiram os ilustres 

peritos acrescentar os esclarecimentos que, a seu profissional e científico 

juízo, possam ser úteis ao presente processo. DELIBERAÇÕES Pelo(a) 

MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: Vistos etc. I – Solicite-se à equipe 
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multidisciplinar do juízo a realização do estudo social, conforme 

determinado no decisum inaugural; II - Aguarde–se o prazo para 

apresentação de defesa. Em não sendo oferecida defesa por parte do 

requerido no prazo legal, nomeio, desde já, o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial da parte, devendo o mesmo ser intimado para 

fins e prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, importante frisar a 

necessidade em resguardar as garantias do contraditório e ampla defesa 

(art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o presente procedimento 

poderá impor ao interditando, limitando seus direitos fundamentais (nesse 

sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083); III – Sem prejuízo, nomeio 

perita judicial a Dra. Maria Aparecida Vale Galvão, com endereço 

profissional nesta cidade, que servirá escrupulosamente independente de 

compromisso, arbitrando honorários periciais no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, devendo o 

senhor gestor judicial expedir a certidão respectiva após a entrega do 

laudo. O perito nomeado deverá responder, de forma objetiva e 

conclusiva, os seguintes quesitos do Juízo: a – O interditando possui 

alguma anomalia psíquica e/ou doença mental? b – O interditando é capaz 

de reger a sua pessoa e administrar seus bens? c – Caso o interditando 

possua alguma espécie de desequilíbrio mental, qual a gravidade da 

moléstia e qual o grau de influência na pratica dos atos da vida civil? d – O 

interditando poderá exercer os atos da vida civil por si só, porém com 

auxílio de terceiros? e – Existe cura para a doença do interditando? Nesta 

ocasião a patrona ratificou os quesitos do Juízo e o Ministério Público 

apresentou os quesitos conforme acima descrito, sendo que tais deverão 

ser encaminhados juntamente com os quesitos do juízo para resposta pelo 

senhor perito. Após manifestação do curador especial, determino que o 

Gestor Judicial entre em contato com o perito para que seja designado 

data e hora para atender o interditando. Caso haja a indicação de 

assistente técnico deverão os mesmos serem intimados da data estipulada 

pela expert para a perícia. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias após a perícia médica. Com a apresentação do laudo, 

abra-se vista às partes e ao Ministério Público para manifestação no prazo 

de cinco dias. IV - Após, tornem-me conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Gabriele Cervigni Martins – Assessora de 

Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito Promotora de Justiça: 

Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autora: Maria Deuseni Isoton Teixeira 

Advogada: Lorena de O. Ferreira Nates Requerido: Marcos Isoton dos 

Santos

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010532-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DZINDZIK OPENKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RICARDO OPENKOWSKI FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUÍZO DA Segunda Vara de Família e Sucessões 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA Número do Processo: 

1010532-34.2017.8.11.0003 Espécie: Interdição->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO Parte Autora: LUCIA DZINDZIK OPENKOWSKI Parte Requerido: 

ALAN RICARDO OPNKIWSKI FERRAZ Data e horário: sexta-feira, 2 de 

março de 2018, 14h15min. PRESENTES Juíza : Cláudia Beatriz Schmidt 

Promotora de Justiça: Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autora: Lucia 

Dzindzik Openkowski Advogada: Edilia Fernandes das Graças Requerido: 

Alan Ricardo Openkowski Ferraz OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi 

constatada a presença das pessoas supra indicadas. A patrona da autora 

requereu prazo de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento. O 

interditando Luiz Carlos Rocha da Silva foi entrevistado, em termos 

apartados (não digitalizado), que fazem parte integrante do presente termo 

de audiência digitalizado. Dada a palavra à patrona da parte autora: MM. 

Juíza ante a evidente síndrome que acomete o requerido, pugno pela 

dispensa na realização da perícia, invocando o principio da celeridade. 

Após a manifestação do curador a ser nomeado, pugno pelo julgamento 

antecipado da lide, ratificando o pedido inicial. Dada a palavra à 

Representante do Ministério Público: MM. Juíza, forte no quanto disposto 

no art. 472 do CPC e tendo em vista a existência de laudo médico já 

encartado à exordial, opino pela dispensa da realização da perícia, 

notadamente por ser visível a incapacidade que acomete a parte 

requerida, concordando com o pedido da parte autora, ressaltando a 

prioridade que a demanda deve ser tratada. DELIBERAÇÕES Pelo(a) MM(ª) 

Juiz(a) foi deliberado: Vistos etc. I – Concedo prazo para juntada de 

instrumento de substabelecimento, conforme postulado; II - Solicite-se 

junto à equipe multidisciplinar do juízo a realização dos estudos sociais e 

psicológicos, conforme decisum inaugural (ID 11345874), seguindo-se 

vista às partes para manifestação; III - Aguarde–se o prazo para 

apresentação de defesa. Em não sendo oferecida defesa por parte do 

requerido no prazo legal, nomeio, desde já, como curador especial o 

professor orientador do UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib, devendo o mesmo 

ser intimado para fins e prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, 

importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083); III - Considerando a entrevista realizada nesta data por esta 

Magistrada somado ao Laudo Médico constante da exordial, este Juízo 

constatou que a enfermidade que acomete o interditando restou 

suficientemente demonstrada, revelando a impossibilidade do mesmo de 

reger sua vida civil independente e sem auxílio de terceiros, o qual, por 

conseguinte, não reúne condições para a prática de qualquer ato da vida 

civil, desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica do interditando, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se o requerido 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante o interrogatório, a obrigatoriedade do 

exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do 

livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade 
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das formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. IV – Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público. V - Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Gabriele Cervigni Martins – 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito Promotora de 

Justiça: Ivonete Bernardes de Oliveira Lopes Autora: Lucia Dzindzik 

Openkowski Advogada: Edilia Fernandes das Graças Requerido: Alan 

Ricardo Openkowski Ferraz

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000969-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELMARIO DE ALMEIDA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000969-16.2017.8.11.0003 Vistos etc., Invocando as razões constantes 

do despacho saneador proferido anteriormente, deixo de acolher o pleito 

de reconsideração do depoimento pessoal da parte autora, manejado pelo 

requerido no ID 11659164, mantendo pelos próprios fundamentos o 

decisum vergastado (ID 11082972). No mais, considerando-se a 

interposição de agravo de instrumento, aguarde-se a eventual requisição 

das informações. Sem prejuízo, renove-se a conclusão quando da 

realização da audiência de instrução anteriormente designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009943-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

JURACI LOPES OAB - 934.942.111-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON TEIXEIRA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AVELINO SOBRINHO OAB - 568.440.691-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009943-42.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intimem-se os requerentes 

para emendar a petição inicial no sentido de regularizar a 

representatividade processual de Ailton Teixeira, mediante a outorga de 

poderes por instrumento público ou, em caso de impossibilidade, para que 

promova a juntada do termo de curatela da r. parte, eis que aparentemente 

incapaz, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. A propósito: “AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). 

PROCESSUAL CIVIL. ANALFABETO. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO 

PÚBLICO. Sendo a parte outorgante pessoa analfabeta, impõe-se que o 

mandato passado em favor do procurador seja perfectibilizado por 

instrumento público. Precedentes jurisprudenciais. À UNANIMIDADE. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo Nº 70041821919, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 27/04/2011). No mesmo sentido: TJMG, Apelação 

Cível 2.0000.00.432518-2/000, Rel. Des.(a) Batista de Abreu, j. em 

04/02/2005. No mais, esclareçam as partes quem detém a guarda fática da 

adolescente, em igual prazo e sob as mesmas penas. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005701-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINIANO TEIXEIRA DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001355-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BARRETO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA GERLI LINAUER BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001355-12.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para o dia 

12 de junho de 2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 4. Cite-se a requerida, intimando-a a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Em não havendo acordo na audiência, poderá 

a parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 02 de 

março 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: 1001997-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TAVARES MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001997-19.2017.8.11.0003 VISTO. JOSÉ CARLOS 

TAVARES MARANHÃO ajuizou ação de restabelecimento de benefício de 

auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

antecipação de tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que, em 14 de janeiro de 2014, 

sofreu acidente de trabalho, o qual resultou na patologia de Síndrome do 

Manguito Rotador. Alega que percebeu o benefício auxílio doença de 11 de 

fevereiro de 2014 até a data de 24 de março de 2017, tendo o mesmo 

cessado, sob a alegação de inexiste incapacidade laborativa. Assevera, 

ainda, que se encontra com 63 (sessenta e três) anos de idade, reside 

sozinho em casa simples e depende única e exclusivamente deste 

benefício, pois sua incapacidade não lhe permite exercer qualquer 

atividade laboral, sem contar que já se encontra em idade um pouco 
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avançada. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja 

restabelecido o benefício de auxílio doença acidentário. No mérito, 

requereu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez 

(Id nº 5832708). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 

6863521). Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, conforme certidão de Id. 9032708. Deferiu-se a produção de 

perícia médica, nomeando-se para tanto médico perito (Id. 9041689). O 

laudo pericial encontra-se encartado no Id. 10396893, p. 1/5. Intimado, o 

autor concordou com o laudo pericial (Id. 10771197). O requerido 

quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 10990370. 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. INOCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA O INSS deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, conforme 

certidão de Id. 9032708. Todavia, a omissão do INSS não lhe traz as 

consequências próprias à revelia, posto que a lide envolve direitos 

públicos, cuja indisponibilidade é manifesta, o que enseja a incidência do 

inciso II do art. 345, CPC/2015 Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. I. Matéria 

preliminar suscitada pela parte autora em contrarrazões rejeitada, uma vez 

que a revelia em relação à autarquia não produz o efeito que lhe é próprio, 

ou seja, a confissão ficta da matéria de fato. Os seus efeitos são 

inaplicáveis à Fazenda Pública, na medida em que esta defende e 

representa o interesse público. II(...). (TRF 3ª R.; AC 

0018311-97.2017.4.03.9999; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Newton de 

Lucca; Julg. 21/08/2017; DEJF 05/09/2017). Assim, diante de direitos 

indisponíveis da Autarquia Federal, os fatos da causa não comportam 

confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia. MÉRITO. Pelo 

exame do processado, 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, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente 

do trabalho. 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 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.” 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. 10396893, consta que o autor apresenta sequela de 

trauma em ombro (CID T92), que há incapacidade laboral parcial e 

permanente, e que a incapacidade se deu desde o acidente, ou seja, em 

2014. O médico perito concluiu que a incapacidade é parcial e permanente, 

porém o autor não tem condições de reabilitação por baixa escolaridade 

(terceira série) e idade avançada. Diante do exposto, é possível concluir 

que quando da cessação do benefício auxílio doença concedido ao autor, 

por meio do NB nº. 605.066.748-2 (Id. 5832712), o que se deu em 

24/03/2017, ele ainda se encontrava incapacitado para o exercício de 

atividade profissional, já que existe incapacidade parcial e permanente. 

Impende ressaltar, no entanto, que, apesar de a lei previdenciária indicar a 

necessidade de reabilitação profissional antes de ser concedida a 

aposentadoria por invalidez, em caso de incapacidade funcional, as 

condições socioeconômicas do autor, idade (63 anos), baixa 

escolaridade, aliada a sua debilidade física, representam consideráveis 

óbices à sua recolocação no mercado de trabalho. E em casos assim, 

restando comprovada a incapacidade funcional do segurado, 

perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez, na forma do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, mormente quando 

evidente a impossibilidade de recuperação do autor, portador de patologia 

irreversível, sem mencionar as condições socioeconômicas do autor, sua 

baixa escolaridade e sua idade avançada (63 anos de idade), que em 

nada auxiliam para a sua recolocação profissional. Os Tribunais pátrios 

são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às 

destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições 

minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam 

perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in 

verbis: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO 

VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E 

CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor 

social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, 

devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a 

concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados 

outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 

8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural 

do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade 

parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, 

podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros 

elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face 

das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau 

de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no 

concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade 

profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por 

invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (STJ, 5ª Turma, AgRg 

no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; 

grifos ausentes na fonte). Em sendo assim, tem-se que o auxílio doença 

foi indevidamente suspenso em 24/03/2017, e o mesmo deverá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez, diante da impossibilidade de 

recuperação do requerente para o exercício de sua atividade laboral 

(armador), aliada às suas condições socioeconômica, baixa escolaridade 

e idade avançada que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam 

sobremaneira a sua reabilitação profissional. Quanto ao termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, há de se observar que o enquadramento legal 

para a hipótese em epígrafe é a regra geral descrita no caput do art. 43, 

da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão da aposentadoria por invalidez 

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença, ou seja, 

25/03/2017 (Id. 5832712). Isto porque, como bem asseverou o médico 

perito, a incapacidade se deu desde o acidente (2014), de modo que, 

quando cessado o auxílio doença, o autor já possuía os requisitos 

necessários ao recebimento do benefício. Assim, no que diz respeito às 

parcelas atrasadas, referente ao período em que o autor ficou sem 

receber o benefício a que tinha direito, o INSS deverá pagar ao requerente 

a renda mensal correspondente à aposentadoria por invalidez, a partir do 

dia seguinte a cessação do benefício nº 605.066.748-2, ou seja, 

25/03/2017, descontados os valores supostamente recebidos a título de 

benefício previdenciário ou remuneração. Com essas considerações, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados por JOSÉ CARLOS TAVARES MARANHÃO em 

desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para 

condenar o requerido a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício 

de aposentadoria por invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao 

da cessação do auxílio doença nº 605.066.748-2, ou seja, 25/03/2017. 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: JOSÉ 

CARLOS TAVARES MARANHÃO BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria 

por invalidez por acidente do trabalho (espécie 92) RENDA MENSAL 

INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 

25/03/2017 (cessação do auxílio doença previdenciário nº. 
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605.066.748-2). 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, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002806-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALMEIDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. JOÃO ALMEIDA DE SOUSA ajuizou ação de restabelecimento e 

manutenção do auxílio doença ou concessão de auxílio acidente com 

pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que tem 32 (trinta e dois) 

anos de idade, pouco estudo, sempre exerceu atividades braçais e está 

muito doente. Relatou que, em 19/11/2015, caiu em uma valeta enquanto 

trabalhava na função de vigilante e machucou a perna direita, sendo-lhe 

concedido o auxílio doença nº 612.843.764-1 entre o período de 

17/12/2015 até 17/11/2016. Disse que está gravemente doente, com sinais 

de distrofia simpática reflexa e não tem condições para exercer qualquer 

atividade remunerada, pois houve a redução da sua capacidade 

laborativa. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para 

restabelecer o auxílio doença nº 31/612.843.764-1, desde a cessação do 

benefício em 17/11/216. Requereu, ainda, ao final, a conversão do auxílio 

doença em auxílio acidente. O pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido pela decisão de fls. 52/55. O requerido apresentou 

contestação, rechaçando os argumentos apresentados pelo autor, 

ressaltando que para a concessão do benefício por ele 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 

(fls. 83/86 do PDF). O autor impugnou a contestação, rebatendo os 

argumentos nela contidos e ratificando os termos da inicial (fls. 109/110 do 

PDF). Realizada perícia médica, o laudo pericial foi anexado às fls. 112/116 

do PDF. Intimado para manifestar acerca do laudo pericial, o autor 

requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para a 

complementação da prova pericial ou, em caso de entendimento diverso, a 

remessa dos autos para a Justiça Federal (fls. 119/121 do PDF). O 

requerido, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação (fls. 124 do PDF). É o relatório. Decido. A legislação prevê 

que, em sendo a invalidez de natureza previdenciária, a competência para 

o julgamento da ação em que se busca a concessão do benefício 

previdenciário comum é da Justiça Federal, nos termos do inciso I, do art. 

109, da Constituição Federal. Para fixar a competência nas ações 

previdenciárias deve-se considerar se o benefício tem natureza 

acidentária ou beneficiária, além do procedimento adotado para a sua 

concessão. No presente caso, o autor pleiteia o restabelecimento e 

manutenção do auxílio doença nº 612.843.764-1, cessado em 17/11/2016 

ou a concessão do auxílio acidente, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de acidente 

de trabalho. Todavia, o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 

revela que, o auxílio doença nº 612.843.764-1, recebido pelo autor no 

período de 18/12/2015 a 17/11/2016, é de natureza previdenciária 

(espécie 31 – fls. 90 do PDF), não havendo qualquer registro de benefício 

de natureza acidentária no histórico da previdência. Também não há nos 

autos CAT ou qualquer outro documento que permita concluir que o 

benefício concedido em 18/12/2015 esteja relacionado com situação de 

acidente de trabalho. Ademais, no laudo pericial realizado em 19 de 

setembro de 2017, o médico perito Diógenes Garrio Carvalho atestou que 

o autor é portador de dor crônica e fibromialgia iniciada após cirurgia de 

joelho em maio de 2016, patologias que não guardam relação com o 

entorse no joelho que acometeu o autor e que, inclusive, já foi resolvido 

com cirurgia (fls. 112/116 do PDF). Dessa forma, o caso em tela não se 

insere na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que 

possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem 

exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça 

Federal competente para o processamento e julgamento da causa. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS 

OMBROS, JOELHOS E NA COLUNA CERVICAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO 

DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

LABORATIVAS OU ACIDENTE DO TRABALHO. NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA. JUIZ ESTADUAL SEM DELEGAÇÃO FEDERAL. 

INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. Cuidando 

de ações que versem sobre questão relacionada a benefício de natureza 

previdenciária, devem ser propostas e julgadas na Justiça Federal, 

consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA PARA O C. Superior tribunal de justiça. (TJSP; APL-RN 

0000210-41.2015.8.26.0191; Ac. 11015656; São Paulo; Décima Sexta 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; Julg. 

28/11/2017; DJESP 13/12/2017; Pág. 3294).” Desse modo, não se tratando 

de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação da 

matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, inciso I, 

da Constituição Federal, cabendo ao Juízo da respectiva Subseção 

Judiciária Federal o processamento e o julgamento do feito. Com essas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 01/03/2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002708-58.2016.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 27 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

DIOGENES GARRIO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTO. SEBASTIÃO DA SILVA ajuizou ação de restabelecimento de 

benefício de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de antecipação de tutela e dano moral em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu 

acidente de trabalho, o qual ocasionou fratura no joelho (CID S 82.8), 

enfermidade esta que passou a impossibilitá-lo de continuar exercendo 

suas atividades laborativas. Alegou que, em razão do acidente, recebeu 

auxílio doença por acidente do trabalho nos seguintes períodos: 

30/04/2013 a 29/08/2013 e 23/10/2013 a 25/09/2014. Sustenta que deve 

ser aposentado por invalidez, pois comprovada a permanência da sua 

incapacidade laborativa, somados as suas condições pessoais (idade 

avançada – 57 anos, baixa instrução, simplicidade das atividades até em 

então exercidas, etc), inviabilizam o desempenho de outra atividade 

laborativa no concorrido mercado de trabalho pátrio. Assim, requereu a 

concessão de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o 

benefício do auxílio doença. No mérito, pugnou pela conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, bem como indenização em dano 

moral. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 1965989). O 

requerido apresentou contestação momento em que rechaçou os 

argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão 
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do benefício por ele 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 (Id. 3000767). O autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos nela contidos e 

ratificando os termos da inicial (Id. 3049351). Deferiu-se a produção de 

perícia médica, nomeando-se a médica Dra. Jacqueline Marques Martins 

de Oliveira (Id. 3065588). Diante da inércia da médica perita, nomeou-se 

em substituição o médico Dr. Marcus José Pieroni (Id. 4459977). O autor 

juntou aos autos comprovante de pagamento dos honorários periciais 

efetuado para a perita (4550006). Intimada para entregar o laudo ou 

devolver o valor referente aos honorários, a médica perita quedou-se 

inerte, tendo sido determinado o bloqueio de valores na conta da expert 

(Id. 5606259); sendo que, posteriormente, tal valor foi levantado em favor 

do autor (Id. 8052510). Nomeou-se o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para 

realização da perícia médica (Id. 8190261). O laudo pericial encontra-se 

encartado no Id. 10397596. Intimado, o requerido reiterou os argumentos 

da contestação e pugnou pela improcedência do pedido inicial (Id. 

10399218). O autor requereu a procedência do pedido inicial, alegando 

que as condições socioeconômicas desfavoráveis do autor tornam sua 

incapacidade total e permanente, restando claramente demonstrado o seu 

direito ao benefício pleiteado. Requereu, ao final, seja deferida a tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC (Id. 10518779). 

Intimado para se manifestar quanto ao novo relatório médico juntado aos 

autos, o réu requereu o julgamento antecipado da lide e a improcedência 

do pedido inicial (Id. 10774230). 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 

do processado, 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, sob a alegação de que estaria incapacitado 

para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente do trabalho. 

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 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.” 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. 10397596, consta que o autor é portador de artrose 

pós-traumática em joelho esquerdo há cinco anos, após queda de altura 

com fratura no mesmo. O médico perito concluiu que há incapacidade 

parcial e permanente para atividades de grande esforço. Diante do 

exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio 

doença concedido ao autor, por meio do NB nº. 603.809.941-0, o que se 

deu em 25/09/2014, ele ainda se encontrava incapacitado para o exercício 

de atividade profissional, já que existe incapacidade parcial e permanente. 

Impende ressaltar, no entanto, que, apesar de a lei previdenciária indicar a 

necessidade de reabilitação profissional antes de ser concedida a 

aposentadoria por invalidez, em caso de incapacidade funcional, as 

condições socioeconômicas do autor, idade (59 anos), baixa 

escolaridade, aliada a sua debilidade física, representam consideráveis 

óbices à sua recolocação no mercado de trabalho. E em casos assim, 

restando comprovada a incapacidade funcional do segurado, 

perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez, na forma do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, mormente quando 

evidente a impossibilidade de recuperação do autor, portador de patologia 

irreversível, sem mencionar as condições socioeconômicas do autor, sua 

baixa escolaridade e sua idade avançada (59 anos de idade), que em 

nada auxiliam para a sua recolocação profissional. Os Tribunais pátrios 

são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às 

destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições 

minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam 

perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in 

verbis: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO 

VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E 

CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor 

social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, 

devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a 

concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados 

outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 

8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural 

do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade 

parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, 

podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros 

elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face 

das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau 

de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no 

concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade 

profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por 

invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (STJ, 5ª Turma, AgRg 

no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; 

grifos ausentes na fonte). Em sendo assim, tem-se que o auxílio doença 

foi indevidamente suspenso em 25/09/2014, e o mesmo deverá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez, diante da impossibilidade de 

recuperação do requerente para o exercício de sua atividade laboral 

(pedreiro), aliada às suas condições socioeconômica, baixa escolaridade 

e idade avançada que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam 

sobremaneira a sua reabilitação profissional. Quanto ao termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, há de se observar que o enquadramento legal 

para a hipótese em epígrafe é a regra geral descrita no caput do art. 43, 

da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão da aposentadoria por invalidez 

a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença, ou seja, 

25/09/2014 (Id. 1469954). Isto porque, como bem asseverou o médico 

perito, o requerente é portador de artrose pós-traumática em joelho 

esquerdo há cinco anos, de modo que, quando cessado o auxílio doença, 

o autor já possuía os requisitos necessários ao recebimento do benefício. 

Assim, no que diz respeito às parcelas atrasadas, referente ao período 

em que o autor ficou sem receber o benefício a que tinha direito, o INSS 

deverá pagar ao requerente a renda mensal correspondente à 

aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte a cessação do 

benefício nº 603.809.941-0, ou seja, 25/9/2014, descontados os valores 

supostamente recebidos a título de benefício previdenciário ou 

remuneração. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A parte litigante 

pretende, ainda, a indenização por danos morais, decorrente da cessação 

do auxílio doença. Sem razão o autor. O deferimento de indenização por 

dano material ou moral, decorrente da cessação ou não concessão de 

benefício previdenciário, administrativamente concedido, demanda a 

existência de nexo de causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a 

ocorrência do dano. Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de 

benefícios interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 
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da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. TUTELA DE URGÊNCIA. No tocante ao pleito de 

concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de 

Processual Civil, anoto 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. No caso dos autos, embora 

tenha sido reconhecido o direito a aposentadoria por invalidez, não se 

vislumbra o risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de 

tutela, considerado que há exames que demonstram a existência das 

patologias desde 2013 e não há prova nos autos de que o autor não 

possa aguardar o desfecho da lide para receber o benefício que lhe foi 

concedido em sentença. Desta forma, somente o caráter alimentar do 

benefício não autoriza o deferimento da tutela provisória de urgência, 

devendo existir risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil 

reparação caso a medida seja protelada para momento posterior ao 

trânsito em julgado da sentença, hipótese não verificada nos autos. 

Ressalto que se mantida a presente sentença, seja pelo trânsito em 

julgado ou por decisão proferida em segunda instância, é certo que o 

requerido possui condições de ressarcir o autor de qualquer prejuízo que 

possa ter sofrido, não havendo que se falar em dano irreparável ou de 

difícil reparação. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente 

porque não demonstrado, de forma satisfatória, que a concessão da tutela 

de urgência se revela indispensável, aliado a irreversibilidade do 

provimento antecipado. Com essas considerações, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados por SEBASTIÃO DA SILVA em desfavor do INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a 

implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio 

doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014. 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: SEBASTIÃO DA SILVA 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por invalidez por acidente do 

trabalho (espécie 92) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 25/09/2014 (cessação do auxílio 

doença previdenciário nº. 603.809.941-0). 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005984-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PRESIDIO MATA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1005984-63.2017.8.11.0003 VISTO. DIONATAN DE 

OLIVEIRA CUNHA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em face da PENITENCIÁRIA REGIONAL MAJOR ELDO DE SÁ CORREA e 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que, em 22/11/2011, 

quando estava preso na Penitenciária local, foi violentamente agredido por 

outros detentos, cujas lesões corporais resultaram em danos irreparáveis 

e irreversíveis, tudo por culpa do ato ilícito acometido pelos agentes 

públicos que deixaram de cumprir com seu dever de zelar pela integridade 

física do reeducando. Assim, requereu a condenação do Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de indenização, no valor R$ 93.700,00(noventa e 

três mil e setecentos reais), a título de danos morais. O Estado de Mato 

Grosso contestou a ação e arguiu preliminar de prescrição quinquenal 

prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, porque os danos narrados pelo 

autor da ação foram sofridos em 22/11/2011 e a ação somente foi 

proposta em 29/08/2017, após o transcurso do prazo de cinco anos. No 

mérito, afirmou que não há nos autos indícios de que o Estado concorreu 

para a ocorrência do fato danoso, tampouco que a agressão tenha sido 

praticada por agente público. Ao final, requereu seja reconhecida a 

prescrição ou julgado improcedente o pedido inicial. O autor impugnou a 

contestação refutando os argumentos da defesa no que diz respeito à 

prescrição, dizendo que não corre o prazo prescricional em relação à 

pessoa que se encontra presa. Tendo em vista que o autor foi posto em 

liberdade em novembro de 2015, somente a partir dessa data que iniciou o 

transcurso do prazo prescricional. Intimadas as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, ambos requereram o julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. 

O artigo 1º do Decreto 20.910/32 estabelece 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 originarem”. A matéria não comporta maiores dilações porque, 

segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, em virtude do julgamento no Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia n. 1.251.993, as ações que visam discutir a responsabilidade 

civil do Estado prescrevem em cinco anos, nos termos do Decreto nº 

20.910/32, em detrimento do prenunciado no diploma civil, conforme 

jurisprudência a seguir: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, 

submetido ao rito do art. 543-c do CPC, firmou entendimento de que é 

quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória 

contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, 

afastada a aplicação do Código Civil. (REsp 1.251.993/PR, primeira seção, 

Rel. Min. Mauro Campbell marques, dje 19/12/2012) 2. (...) (STJ; REsp 

1.353.963; Proc. 2012/0216581-3; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 

Benjamin; DJE 30/11/2016). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, seguido orientação do Superior Tribunal de Justiça, se manifestou 

sobre a incidência do prazo prescricional de cinco anos nas ações de 

indenizações contra o Estado: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 

20.910/32. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. De acordo 

com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exarada no 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.251.993, nas ações 

indenizatórias que discutem responsabilidade civil do Estado incide o 

prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, em 

detrimento daquele estabelecido no Código Civil (TJMT – Apelação nº 

61294/2015, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Julgamento em 15/03/2016). Nesse contexto, 

considerando que os fatos arguidos na petição inicial ocorreram na data 

de 22/11/2011 e a presente ação de responsabilização civil do Estado foi 

ajuizada somente em 29/08/2017, ocorreu à prescrição da pretensão 

indenizatória. Ademais, o fato de o autor ter permanecido preso durante o 
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transcurso de parte do prazo prescricional, não impede o reconhecimento 

da prescrição, visto que não há que se falar em suspensão do prazo 

prescricional da ação indenizatória para as pessoas presas. Segundo o 

autor, não ocorreu à prescrição, porque o artigo 197 inciso III do Código 

Civil estabelece que: “Não corre a prescrição: III - entre tutelados ou 

curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela”. 

Acontece que as pessoas presas não são consideradas, pelo Código 

Civil, nem absolutamente e nem relativamente incapazes. O fato da pessoa 

se encontrar recolhida no sistema prisional não a impede de contratar 

advogado ou provocar a Defensoria Pública para buscar a reparação de 

supostas lesões aos seus direitos. Logo, o preso não é considerado 

tutelado ou curatelado. Com essas considerações, acolho a preliminar 

arguida e reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão do autor de 

ser indenizado pelos fatos ocorridos em 2011, consistentes em agressões 

sofridas no interior de um estabelecimento prisional. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser 

executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 

98, § 3º do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 8962-94.1998.811.0003 - CÓDIGO: 73808

 TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: AVELINO B. DE FREITAS.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados AVELINO B. DE FREITAS, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) (Em Frente a Dom Gabriel pisos e 

revestimentos) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um lote de terreno para construção sob n°01 da quadra n° 05, 

matricula 21.765, com área de 300,00 m², no bairro Santa Fé na zona 

urbana de Rondonópolis – MT, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente para Rua Ponta Porã; pelo lado direito com a 

avenida Projetada; pelo lado esquerdo com lote n° 03 e aos fundos com o 

lote n° 02.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 84.077,02 (Oitenta e quatro mil e setenta e sete 

reais e dois centavos), em 02 de junho de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Ponta Porã, Qd-05 Lote-01, Santa Fé, 

Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA: R$ 5.822,56 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais 

e cinquenta e seis centavos), em 02 de junho de 2016.

ÔNUS: R.2/21.765 – PENHORA, credor Agropecuária Guarita S/A, 

processo n° 1.688/94, da 1° vara Cível desta comarca, no valor de R$ 

3.431,50; Av. 4/21.765 – PENHORA, credor Município de Rondonópolis, 

processo n° 651/2004, da 2° Vara da Fazenda Pública desta comarca;

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados AVELINO B. DE 

FREITAS, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de

Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 2 de março de 2018.

 Edson Dias Reis

 Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 13144-26.1998.811.0003 - CÓDIGO: 77281

 TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: JOAO BATISTA SILVEIRA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JOAO BATISTA SILVEIRA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) (Em Frente a Dom Gabriel pisos e 

revestimentos) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um lote de terreno para construção n° 07 da quadra n° N, 

matricula 62.144, com área de 300,00 m², situado no bairro Nossa Senhora 

da Glória na zona urbana de Rondonópolis – MT, medindo 10,00 metros de 

frente por igual dimensão na linha dos fundos, por 30,00 metros de 

extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente para Rua dos Estudantes; pelo lado direto com lote 

n° 06; pelo lado esquerdo com os lotes n° 08 e aos fundos com lote n° 02. 

No imóvel contém 01 (uma) edificação predial residencial, com 02 quartos, 
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1 cozinha, 1 banheiro, área nos fundos e dispensa, conforme consta no 

auto de avaliação.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 138.029,86 (Cento e trinta e oito mil, vinte e nove 

reais e oitenta e seis centavos), em 30 de junho de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua dos Estudantes n°135, Qd-N lote-07, 

Nossa Senhora da Glória, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA: R$ 6.229,47 (Seis mil, duzentos e vinte e nove reais e 

quarenta e sete centavos), em 30 de junho de 2016.

ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOAO BATISTA 

SILVEIRA, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 2 de março de 2018.

 Edson Dias Reis

 Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 12899-15.1998.811.0003 - CÓDIGO: 77594

 TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: NELSON GALVAO.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados NELSON GALVAO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) (Em Frente a Dom Gabriel pisos e 

revestimentos) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um lote de terreno para construção n° 04 da quadra n° 12, 

matricula 70.290, com área de 300,00 m², situado no bairro Jardim Serra 

Dourada na zona urbana de Rondonópolis – MT, medindo 12,00 metros de 

frente por igual dimensão na linha dos fundos, por 25,00 metros de 

extensão de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente para Rua Dez; pelo lado direto com lote n° 05; pelo 

lado esquerdo com os lotes n° 03 e aos fundos com lote n° 06.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 62.028,15 (Sessenta e dois mil, vinte e oito reais e 

quinze centavos), em 01 de agosto de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Dez, n° 838, QD 12, Lote 04, Jd Serra 

Dourada I, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA: R$ 4.895,81 (Quatro mil oitocentos e noventa e cinto 

reais e oitenta e um centavos), em 01 de agosto de 2016.

ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados NELSON 

GALVAO, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 2 de março de 2018.

 Edson Dias Reis

 Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001312-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GERALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar o Procurador da 

parte autora, para querendo contrarrazoar o(s) embargos de declaração 

interposto.

Comarca de Sinop

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005068-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARTINS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1005068-90.2017.8.11.0015 Autora: Isabella Della Gatta. Ré: Martins 

& Martins Ltda. Reporto-me à decisão proferida em 11.5.2017 (Doc. Id. 

6847813), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita do 

autor, facultando-lhe complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais, o que foi cumprido em 

07.6.2017 (Doc. Id. 8062255). Posto isso, preenchendo a inicial os 

requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 29.5.2017 (terça-feira), às 14:00 horas, devendo a ré ser 

citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Em observância aos 

artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” 

e art. 6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão 

proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada gratuitamente no Fórum desta comarca (sala 40 

ou 48). Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 01 de março de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DA SILVA CANTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1006206-92.2017.8.11.0015 Autor: Rafael Augusto da Silva Cantor. 

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Reporto-me 

à decisão proferida em 26.5.2017 (Doc. Id 7310358), que indeferiu o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, 

facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas processuais. Desta 

decisão, o autor interpôs Recurso (RAI nº 1006206-92.2017.8.11.0015), o 

qual foi provido em decisão monocrática proferida pela Des. Maria Helena 

G. Póvoas em 17.7.2017 (Doc. Id. 9013630). Em prosseguimento, embora a 

próxima etapa do rito processual fosse a realização de audiência de 

tentativa de conciliação (art. 334, do CPC), a “Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A” já figura no polo passivo de outros 

processos que tramitam perante este juízo e, costumeiramente, não 

apresenta ou aceita propostas de acordo na referida audiência, sob o 

argumento da necessidade de prévia realização de perícia para se 

averiguar o grau de invalidez do autor. Diante dessa postura da ré, com 

fundamento nos arts. 156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 2º e 465, “caput”, 

do CPC, determino a citação da ré e a produção de prova pericial, 

consistente em exame médico, visando apurar o grau de invalidez do autor 

e, para tanto, nomeio perito o médico ortopedista João Leopoldo Baçan, 

CRM/MT nº 5.753, residente e domiciliado à Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande/MT, 

CEP 78110-903, podendo ser contatado pelo telefone (66) 9-9601-1639 ou 

no endereço eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br ou, ainda, na Clínica 

Miguel Sutil – Medicina do Trabalho, situada na Rua Barão do Melgaço, nº 

2630, Centro, Cuiabá/MT. Fixo os honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil 

e duzentos reais), os quais deverão ser depositados pela ré, no prazo de 

05 (cinco) dias, mercê dos arts. 95, “caput”, § 1º e 465, § 3º, do mesmo 

código. Depositados os honorários, dê-se vista dos autos ao perito, 

devendo ele elaborar o laudo em 20 (vinte) dias, respondendo aos 

quesitos a serem formulados pelas partes em até 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º, III) e observado o disposto nos arts. 474 e 477, do CPC. Com 

a juntada do laudo pericial, dê-se vista às partes para manifestarem-se no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º). 

Concomitantemente, mercê do disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para 15.5.2018 (terça-feira), às 

16:00 horas. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, 

caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 

09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 pela 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça 

(protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada gratuitamente no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005331-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABE INACIO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1005331-25.2017.8.11.0015 Autor: Eliabe Inacio da Paixão. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Reporto-me à 

decisão proferida em 26.5.2017 (Doc. Id 7309572), que indeferiu o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, facultando-lhe, em 

15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Desta decisão, o autor 

interpôs Recurso (RAI nº 1005396-65.2017.8.11.0000), o qual foi provido 

pela Quarta Câmara de Direito Privado do e. TJMT em 02.8.2017 (Doc. Id. 

9289631). Consta dos autos que a ré, embora ainda não tenha sido citada, 

já apresentou contestação (Doc. Id 9570372) que inclusive já foi 

impugnada pelo autor (Doc. Id. 9815645). Em prosseguimento, embora a 
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próxima etapa do rito processual fosse a realização de audiência de 

tentativa de conciliação (art. 334, do CPC), a “Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A” já figura no polo passivo de outros 

processos que tramitam perante este juízo e, costumeiramente, não 

apresenta ou aceita propostas de acordo na referida audiência, sob o 

argumento da necessidade de prévia realização de perícia para se 

averiguar o grau de invalidez do autor. Diante dessa postura da ré, com 

fundamento nos arts. 156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 2º e 465, “caput”, 

do CPC, determino a produção de prova pericial, consistente em exame 

médico, visando apurar o grau de invalidez do autor e, para tanto, nomeio 

perito o médico ortopedista João Leopoldo Baçan, CRM/MT nº 5.753, 

residente e domiciliado à Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903, 

podendo ser contatado pelo telefone (66) 9-9601-1639 ou no endereço 

eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br ou, ainda, na Clínica Miguel Sutil – 

Medicina do Trabalho, situada na Rua Barão do Melgaço, nº 2630, Centro, 

Cuiabá/MT. Fixo os honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), os quais deverão ser depositados pela ré, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mercê dos arts. 95, “caput”, § 1º e 465, § 3º, do mesmo código. 

Depositados os honorários, dê-se vista dos autos ao perito, devendo ele 

elaborar o laudo em 20 (vinte) dias, respondendo aos quesitos a serem 

formulados pelas partes em até 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, III) e 

observado o disposto nos arts. 474 e 477, do CPC. Com a juntada do laudo 

pericial, dê-se vista às partes para manifestarem-se no prazo comum de 

15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º). Concomitantemente, mercê do 

disposto no art. 334 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação 

para 15.5.2018 (terça-feira), às 13:00 horas. Em observância aos artigos 

168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 

6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida 

em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada gratuitamente no Fórum desta comarca (sala 40 

ou 48). Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDI ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1005493-20.2017.8.11.0015 Autor: Vandi Rossato. Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Reporto-me à decisão 

proferida em 26.5.2017 (Doc. Id 7309870), que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais. Desta decisão, o autor interpôs Recurso 

(RAI nº 1005493-20.2017.8.11.0015), o qual foi provido pela Quarta 

Câmara de Direito privado do e.TJMT em 21.7.2017 (Doc. Id. 9086592). Em 

prosseguimento, embora a próxima etapa do rito processual fosse a 

realização de audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC), a 

“Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A” já figura no 

polo passivo de outros processos que tramitam perante este juízo e, 

costumeiramente, não apresenta ou aceita propostas de acordo na 

referida audiência, sob o argumento da necessidade de prévia realização 

de perícia para se averiguar o grau de invalidez do autor. Diante dessa 

postura da ré, com fundamento nos arts. 156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 

2º e 465, “caput”, do CPC, determino a citação da ré e a produção de 

prova pericial, consistente em exame médico, visando apurar o grau de 

invalidez do autor e, para tanto, nomeio perito o médico ortopedista João 

Leopoldo Baçan, CRM/MT nº 5.753, residente e domiciliado à Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande/MT, CEP 78110-903, podendo ser contatado pelo telefone 

(66) 9-9601-1639 ou no endereço eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br 

ou, ainda, na Clínica Miguel Sutil – Medicina do Trabalho, situada na Rua 

Barão do Melgaço, nº 2630, Centro, Cuiabá/MT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), os quais deverão ser 

depositados pela ré, no prazo de 05 (cinco) dias, mercê dos arts. 95, 

“caput”, § 1º e 465, § 3º, do mesmo código. Depositados os honorários, 

dê-se vista dos autos ao perito, devendo ele elaborar o laudo em 20 

(vinte) dias, respondendo aos quesitos a serem formulados pelas partes 

em até 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, III) e observado o disposto 

nos arts. 474 e 477, do CPC. Com a juntada do laudo pericial, dê-se vista 

às partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 477, § 1º). Concomitantemente, mercê do disposto no art. 334 

do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para 15.5.2018 

(terça-feira), às 15:00 horas. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 

1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada gratuitamente no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006509-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1006509-09.2017.8.11.0015 Autora: Lidiane Borges da Silva. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Reporto-me à 

decisão proferida em 26.5.2017 (Doc. Id 7387897), que indeferiu o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, facultando-lhe, em 

15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Desta decisão, a autora 

interpôs Recurso (RAI nº 1006509-09.2017.8.11.0015), o qual foi provido 

em decisão monocrática proferida pela Des. Maria Helena G. Póvoas em 

08.6.2017 (Doc. Id. 8079726). Em prosseguimento, embora a próxima 

etapa do rito processual fosse a realização de audiência de tentativa de 

conciliação (art. 334, do CPC), a “Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A” já figura no polo passivo de outros processos que 

tramitam perante este juízo e, costumeiramente, não apresenta ou aceita 

propostas de acordo na referida audiência, sob o argumento da 

necessidade de prévia realização de perícia para se averiguar o grau de 

invalidez do autor. Diante dessa postura da ré, com fundamento nos arts. 

156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 2º e 465, “caput”, do CPC, determino a 

citação da ré e a produção de prova pericial, consistente em exame 

médico, visando apurar o grau de invalidez do autor e, para tanto, nomeio 

perito o médico ortopedista João Leopoldo Baçan, CRM/MT nº 5.753, 

residente e domiciliado à Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903, 

podendo ser contatado pelo telefone (66) 9-9601-1639 ou no endereço 

eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br ou, ainda, na Clínica Miguel Sutil – 

Medicina do Trabalho, situada na Rua Barão do Melgaço, nº 2630, Centro, 

Cuiabá/MT. Fixo os honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), os quais deverão ser depositados pela ré, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mercê dos arts. 95, “caput”, § 1º e 465, § 3º, do mesmo código. 
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Depositados os honorários, dê-se vista dos autos ao perito, devendo ele 

elaborar o laudo em 20 (vinte) dias, respondendo aos quesitos a serem 

formulados pelas partes em até 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, III) e 

observado o disposto nos arts. 474 e 477, do CPC. Com a juntada do laudo 

pericial, dê-se vista às partes para manifestarem-se no prazo comum de 

15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º). Concomitantemente, mercê do 

disposto no art. 334 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação 

para 15.5.2018 (terça-feira), às 14:00 horas. Em observância aos artigos 

168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 

6º, caput, do Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida 

em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 

C o r r e g e d o r a - G e r a l  d e  J u s t i ç a  ( p r o t o c o l o  C I A  n º 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada gratuitamente no Fórum desta comarca (sala 40 

ou 48). Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Pje nº 1005819-77.2017.8.11.0015 Autora: Luciana Aparecida de Oliveira. 

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Reporto-me 

à decisão proferida em 26.5.2017 (Cód. Id 7310638), que indeferiu o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, 

facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas processuais. Desta 

decisão, a autora interpôs Recurso (RAI nº 1005248-54.2017.8.11.0000), 

o qual foi provido em decisão monocrática proferida pela Des. Clarice 

Claudino da Silva em 01.6.2017 (Doc. Id. 8051306). Em prosseguimento, 

embora a próxima etapa do rito processual fosse a realização de 

audiência de tentativa de conciliação (art. 334, do CPC), a “Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A” já figura no polo passivo de 

outros processos que tramitam perante este juízo e, costumeiramente, não 

apresenta ou aceita propostas de acordo na referida audiência, sob o 

argumento da necessidade de prévia realização de perícia para se 

averiguar o grau de invalidez da autora. Diante dessa postura da ré, com 

fundamento nos arts. 156, “caput” c.c. 464, “caput”, § 2º e 465, “caput”, 

do CPC, determino a citação da ré e a produção de prova pericial, 

consistente em exame médico, visando apurar o grau de invalidez da 

autora e, para tanto, nomeio perito o médico ortopedista João Leopoldo 

Baçan, CRM/MT nº 5.753, residente e domiciliado à Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande/MT, 

CEP 78110-903, podendo ser contatado pelo telefone (66) 9-9601-1639 ou 

no endereço eletrônico joao_bacan@yahoo.com.br ou, ainda, na Clínica 

Miguel Sutil – Medicina do Trabalho, situada na Rua Barão do Melgaço, nº 

2630, Centro, Cuiabá/MT. Fixo os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um 

mil e duzentos reais), os quais deverão ser depositados pela ré, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mercê dos arts. 95, “caput”, § 1º e 465, § 3º, do 

mesmo código. Depositados os honorários, dê-se vista dos autos ao 

perito, devendo ele elaborar o laudo em 20 (vinte) dias, respondendo aos 

quesitos a serem formulados pelas partes em até 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º, III) e observado o disposto nos arts. 474 e 477, do CPC. Com 

a juntada do laudo pericial, dê-se vista às partes para manifestarem-se no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º). 

Concomitantemente, mercê do disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para 15.5.2018 (terça-feira), às 

10:00 horas. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, 

caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, caput, do Provimento nº 

09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 pela 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça 

(protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada gratuitamente no 

Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001981-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (RÉU)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e artigo 1.205 da 

CNGCGJ/MT, que intimo os advogados do requerente para, no prazo de 05 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 2.530,74 (dois mil, 

quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), referentes a custas 

e taxas judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 11871914), para 

tanto as guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias 

Online, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar 

constando a margem da distribuição a pendência de custas para posterior 

bloqueio de eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003748-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS - ME (REQUERIDO)

 

Ação de Busca e Apreensão nº 1003748-05.2017.8.11.0015. Autora: 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Ré: L S Kroetz Comercio de 

Sistemas Hidráulicos - ME. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, o art. 3º 

do Decreto-Lei nº 911/69 passou a ter a seguinte redação em seu § 12: “A 

parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde 

foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo” [sic]. Assim, com a vigência do referido dispositivo, em se 

tratando de ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 

911/69 e nas reintegrações de posse fundadas em contrato de 

arrendamento mercantil (“Leasing”), é prescindível a expedição de Carta 

Precatória para cumprimento do mandado de Busca e Apreensão do 

veículo objeto da demanda quando ele estiver em comarca diversa 

daquela onde tramita o processo, podendo a parte requerer o seu 

cumprimento mediante simples petição[1]. Nessa situação, em observância 

à decisão proferida em 16.12.2015 (Doc. Id. 5773503 e extrato de consulta 

ao site do TJMT em anexo) pelo juízo da Vara Única da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT e ao disposto no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 

911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido no 

endereço informado na inicial, tendo por objeto a caminhonete Toyota/Hilux 

CD 4x4 SRV, renavam 332951936, chassi nº 8AJFZ29G7B6135583, placa 

NJW1753, a qual deverá ser depositada com o representante legal da 

autora, mediante termo nos autos, cabendo à instituição financeira, em 05 

(cinco) dias, apresentar cópia digitalizada do CRV e/ou CRLV do referido 

veículo, para o efetivo cumprimento da determinação judicial, mercê da 
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escassez de dados da caminhonete neste processo eletrônico. 

Comunique-se o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT 

acerca desta decisão. Cumprido o mandado, remeta-se cópia integral dos 

autos ao referido juízo e, após, não havendo providências 

complementares, arquivem-se. Não sendo possível o cumprimento do 

mandado, diga a autora em 05 (cinco) dias. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 20 de fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito 

[1] Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICABILIDADE DAS 

DISPOSIÇÕES DO DECRETO-LEI 911/69. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 

EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. De acordo com o disposto no 

§ 15 do art. 3º do DL 911/69, suas disposições aplicam-se aos pedidos de 

reintegração de posse - leasing. Assim, viável o cumprimento da medida 

liminar em Comarca distinta da origem de tramitação do feito, sem prévia e 

formal expedição de Carta Precatória, conforme preconiza o art. 3º, § 12, 

do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” [sic, g.n.] 

– TJRS: AI Nº 70067738625, Relator: Desembargador Roberto Sbravati, 

14ª Câmara Cível, j. 11.12.2015, p. 14.12.2015.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009875-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE VEDOIA (REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e artigo 1.205 da 

CNGCGJ/MT, que intimo os advogados do requerente para, os advogados 

do requerente para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento da 

importância de R$ 1.966,12 (um mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

doze centavos), referentes a custas e taxas judiciais, conforme cálculo 

juntado aos autos (ID 11874030), para tanto as guias podem ser retiradas 

no site do TJMT – Emissão de Guias Online, para posterior arquivamento 

dos autos, sob pena de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012122-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILEANE OLIVEIRA SCHAFRANSKI (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 11938918).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012270-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURANI & KAMITANI LTDA - ME (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 11996038).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012476-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (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 11994062).

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007366-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY VICENTE DOS SANTOS (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 12002816), 

bem como para recolher o valor requerido pela Oficial de Justiça, a título 

de complementação de diligências, retirando a guia no site do Tribunal de 

Justiça (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao) ou 

por meio da Central de Mandados desta comarca.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012998-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do Requerente Dr.ª DANIELA FERREIRA TIBURTINO 

para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente 

feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 5 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, visto que já decorreu o 

prazo solicitado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004871-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. MARCELO BRASIL SALIBA 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 Adriano Leitão, 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.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1008179-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME REQUERIDO: 

NILSON SCHMMER KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF Vistos, etc... Com 

fundamento nos artigos 3º, § 2º e 139, V, ambos do CPC, designo o dia 

12/09/2018, às 15:30 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008925-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES PEDROZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. P. (RÉU)

MARCELO CESAR PETRI (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, informando o Conciliador 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 15:00 horas, ficando 

cancelada a audiência designada sob ID nº- 10450977. O referido é 

verdade e dou fé. Sinop, 01 de março de 2018. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLNEX QUIMICA BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA MAIS IND. E COM. DE REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo a 

citação da executada por edital conforme determinado no despacho de ID. 

9740931.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008913-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. J. M. (REQUERIDO)

 

Intimar a douta advogada do autor Dr.ª CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Sorriso - MT, com a finalidade de proceder a citação e apreensão, sendo 

que referidas guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

 

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, informando o Conciliador 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 com o 

remanejamento das audiências para o conciliador houve disponibilidade de 

pauta no gabinete, sendo determinado pelo MM. Juiz de Direito desta 

Secretaria a antecipação da audiência de conciliação para o dia 15 / 05 / 

2018, às 15:30 horas. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 02 de março 

de 2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

 

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, informando o Conciliador 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 com o 

remanejamento das audiências para o conciliador houve disponibilidade de 

pauta no gabinete, sendo determinado pelo MM. Juiz de Direito desta 

Secretaria a antecipação da audiência de conciliação para o dia 15 / 05 / 

2018, às 15:30 horas. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 02 de março 

de 2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001835-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G.L.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

GILBERTO LUIS BENSO (EXECUTADO)

IRAILDE TEREZINHA MARCATO BENSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1001835-85.2017.8.11.0015 Tendo em vista o 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema 

BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em ativos financeiros, 

além do que os valores localizados são irrisórios em relação ao valor do 
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débito, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se.

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)

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 n.º 1001332-98.2016.8.11.0015 Realizado o 

procedimento de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, 

restou infrutífero o arresto online, uma vez que os valores localizados são 

irrisórios em relação ao valor do débito. Deste modo, a fim de promover 

regular prosseguimento ao feito, intime-se o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar o atual endereço da devedora, a fim de proceder 

com a citação da parte executada, tendo em vista que a carta de citação 

de ID nº 11338982 retornou com a alínea “endereço insuficiente”. 

Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012310-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NUNES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS ALVES NUNES DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARINES ALVES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012310-03.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando o pedido contido no Id. 11855556, 

procedo à inclusão de Marines Alves de Jesus como interessada. 2. 

Determino a realização de estudo psicossocial pormenorizado com o Sr. 

Elias Nunes de Jesus, a Sra. Marines Alves de Jesus e Ezequias Alves 

Nunes de Jesus, a ser realizado em conjunto pela equipe, inclusive com 

visita domiciliar, relatando tudo que for necessário para conhecimento 

deste juízo, bem como indicar qual dos genitores detém melhores 

condições ao exercício da curatela de Ezequias Alves Nunes de Jesus, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3. Assinalo às partes que é indispensável a 

realização do estudo psicossocial, sendo que a sua não realização em 

virtude de desídia dos interessados acarretará prejuízo em face daquele 

que deu causa ao não cumprimento. 4. Com a juntada do relatório, vistas 

ao Ministério Público. 5. Após, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

urgência. Sinop/MT, 2 de março de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012848-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARDOSO GAMEZ NUNEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA CARDOSO GAMEZ NUNEZ OAB - SP174976 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI SILVANO ENGSTER DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012848-81.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARINA CARDOSO GAMEZ NUNEZ - ME REQUERIDO: LORI 

SILVANO ENGSTER DA SILVA Vistos etc. I – Diante da RESOLUÇÃO nº 

11/2017/TP que altera a COMPETÊNCIA das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS 

das COMARCAS de Cuiabá, Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, 

referente ao PROCESSAMENTO das CARTAS PRECATÓRIAS, com 

EXCEÇÃO as VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para as VARAS CÍVEIS 

desta COMARCA, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO; II 

– CUMPRA-SE. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012645-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012645-22.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. REQUERIDO: MARIA DE 

FATIMA PRETE COCATTO Vistos etc. I – Diante da RESOLUÇÃO nº 

11/2017/TP que altera a COMPETÊNCIA das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS 

das COMARCAS de Cuiabá, Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, 

referente ao PROCESSAMENTO das CARTAS PRECATÓRIAS, com 

EXCEÇÃO as VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para as VARAS CÍVEIS 

desta COMARCA, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO; II 

– CUMPRA-SE. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012904-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012904-17.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: COMAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LIMITADA 

REQUERIDO: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Vistos 

etc. I – Diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a COMPETÊNCIA 

das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de Cuiabá, 

Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, referente ao PROCESSAMENTO 

das CARTAS PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as VARAS de FAMÍLIA e 

JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da 

presente missiva para as VARAS CÍVEIS desta COMARCA, nos termos 

dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO; II – CUMPRA-SE. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012595-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BATISTA MAGALHAES (REQUERENTE)

ROSANIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012595-93.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO BATISTA MAGALHAES, ROSANIA 

MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ante o PETITÓRIO da causídica 

contido no Id número 11201239, em 18/12/2017, solicitando a 
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desconsideração do pedido de Bloqueio Judicial em decorrência do 

cumprimento por parte dos Requeridos do fornecimento dos insumos e 

alimentação, como ainda, a solicitação de providências em relação ao 

PEDIDO DE HOME CARE, passo a analisar concomitante o PETITÓRIO 

contido no Id número 11388594, formulado em 18/01/2018, no qual 

REQUER vistoria de equipe para avaliação de HOME CARE. Dedilhando os 

autos eletrônicos extrai-se que o PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

foi PARCIALMENTE DEFERIDO, não sendo acolhido liminarmente o pedido 

de “HOME CARE” e deferido o pedido de “FRALDA GERIÁTRICA XG, 

ALBUMINA PÓ, EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FRASCO 

NUTRISON SOYA MF – PÓ 800GR”. Posteriormente com a juntada de 

NOVO LAUDO HOME CARE (Id 11388594), com uma nova classificação de 

planejamento para atendimento hospitalar, os autos vieram-me 

CONCLUSOS. Assim é de bom alvitre que antes de adentrar na análise 

dos autos eletrônicos sejam encaminhados ao NAT para emissão de 

Parecer Técnico, conforme orientação contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º do 

Provimento n. 02/2015 do CGJ. Destarte, consigne-se o envio, nesta data, 

via MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. 

AGUARDEM-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LUIZA ROSSET CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000593-57.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MARISTELA LUIZA ROSSET CHEROBIN REQUERIDO: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008732-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002660-63.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CASSIO MULLER REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012649-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA REGINA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012649-59.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: KELLY KARLA HOFFMANN 

01292813105 EXECUTADO: SAMARA REGINA LUZ Vistos, etc. INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 

pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, juntando aos 

autos título executivo, conforme artigo 784 do CPC/2015. Com a juntada do 

documento, conclusos à análise dos pedidos. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RAMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO A. DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/03/2018 08:45. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002908-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (REQUERENTE)

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002908-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: XENIA MICHELE ARTMANN, 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. Considerando o petitório em 

movimento n.º 11916897 , determino a INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos conclusos para 

pasta “PRÓPRIA MINUTAR SENTEÇA”. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005674-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVAIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (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: 

1005674-21.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ANTONIO VALDIR FERNANDES 

EXECUTADO: DAVAIR PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1- 

Considerando que o exequente não possui advogado nos autos, 

ENCAMINHEM-SE os autos a contadoria, para que seja atualizado o débito 

perseguido na presente demanda, descontando os valores pagos, caso 

tenha; 2- Ultimada esta providência, tornem os autos conclusos para 

deliberação, quanto ao pedido de cumprimento de penhora de ativos. 

Cumpra-se. ÀSPROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009312-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ZUCH (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 20/03/2018 14:10. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013309-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013309-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (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) REQUERENTE para que se manifeste 

acerca da CERTIDÃO ID: 12015536. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008811-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012053-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEANE ANGELIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) promovente(s) acerca da audiência 

de conciliação designada para 04/05/2018 10:30. Sexta-feira, 02 de Março 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008642-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERHARDO THEO HENRIQUE MARKUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008642-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ERHARDO THEO HENRIQUE 

MARKUS REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 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 
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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: 1012053-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEANE ANGELIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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) promovida(s) acerca da audiência 

de conciliação designada para 04/05/2018 10:30. Sexta-feira, 02 de Março 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006597-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNOS KOOP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para que, no 

prazo de 05 dias, informe o endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012372-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES TUIUIU LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DAVILA FURLANIS PECAS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo o autor para dar andamento ao 

feito, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013207-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C A S DE BAIRROS - ME (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) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça, promovendo o 

andamento no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM EDUARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001594-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAQUIM EDUARDO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JOAQUIM EDUARDO DE LIMA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Primeiramente, insta salientar que não há que se falar em inépcia, eis que 

os documentos acostados demonstram com clareza os pedidos expostos 

na exordial. Tal preliminar sequer merece maiores delongas, isto porque, 

da leitura da peça vestibular e documentos anexados, é plenamente 

possível visualizar a identificação das partes, da causa de pedir e dos 

pedidos, de forma lógica. Outrossim, afasto a aludida argumentação 

suscitada em sede desta preliminar, uma vez que, consoante determina o 

art. 32 da Lei 9.099/05, no Juizado Especial, todos os meios de prova 

moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para 

provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Destarte, a 

ausência de documentos ou deficiência da argumentação não acarreta a 

inépcia da inicial, tampouco é falta de uma das condições da ação, embora 

acarrete ao reclamante o risco de não ver provado o seu direito e, por 

conseguinte, ter julgado improcedente o seu pedido. Da mesma forma, não 

merece prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de 

juntada do comprovante original de negativação, eis que a boa fé é 

presumida e poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de 

meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. 

Por não vislumbrar mais questões preliminares, passo ao exame do mérito 

da presente demanda. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte do autor. Isto 

posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes os 

débitos que ensejaram na negativação do nome do autor. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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 
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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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Por consectário lógico, indefiro o pedido de aplicação das penas de 

litigância de má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARNELOS ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS BUOSI CONTI (EXECUTADO)

ELIS REGINA TRUCOLLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001053-15.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: CARNELOS ADVOCACIA 

EXECUTADO: ROBSON SANTOS BUOSI CONTI, ELIS REGINA TRUCOLLO 

Vistos, etc. Acolho petitório do exequente de Id 11920827. Com efeito, 

DECIDO: 1. Nos termos do artigo 828, do Código de Processo Civil, 

EXPEÇA-SE nova certidão para fins de averbação da existência da ação 

na matrícula do imóvel "Data nº. 16, da Quadra nº. 103, com a aréa 

remanescente de 270,00 m2, siatuada no Setor Comercial, Gleba Celeste 

3ª parte, constante no Perímetro Urbano da Cidade e Município de 

Sinop/MT" (Mat. 29.230 - Cartório 1º Ofício de Sinop/MT), ressalvando que: 

conforme escritura pública de compra e venda, registrada no livro n.º 105, 

folhas 211/212, do dia 22/03/2011, do Cartório de 2.º Ofício de Sinop/MT, o 

Executado ROBSON SANTOS BUOSI CONTI comprou o imóvel dos antigos 

possuidores Sr. Sérgio Sperotto e sua esposa Sra. Maristela Sperotto, 

pendente ainda do Registro junto ao Cartório 1º Ofício de Sinop/MT, sendo, 

portanto, o real proprietário do refiro imóvel o Sr. ROBSON SANTOS BUOSI 

CONTI, ora executado. Desde já, consigno que, em caso de eventual nota 

devolutiva da determinação alhures, solicito que o Registrador de Imóveis 

pontue de forma pormenorizada e fundamentada o motivo, tudo, para que 

sejam tomadas as medidas processuais ou administrativas cabíveis. 2- Por 

fim, DETERMINO que a Secretaria da Vara, envie ao executado ROBSON 

SANTOS BUOSI CONTI, cópia integral da presente execução, nos termos 

do artigo 254 do Código de Processo Civil. Oportunamente, volte-me 

concluso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001309-21.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE RIBAMAR DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JOSE RIBAMAR DA COSTA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 
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ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte do autor. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome do 

autor. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. 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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Por consectário lógico, indefiro o pedido de aplicação das penas de 

litigância de má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001308-36.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO MARCELINO 

REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JOÃO MARCELINO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu nome negativado 

indevidamente por serviços jamais contratados. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte do autor. Isto 

posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes os 

débitos que ensejaram na negativação do nome do autor. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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 
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(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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Por consectário lógico, indefiro o pedido de aplicação das penas de 

litigância de má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001310-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Inicialmente, há que se esclarecer que não merece prosperar o pedido de 

improcedência da ação por ausência de juntada do comprovante original 

de negativação, eis que a boa fé é presumida e poderia ser facilmente 

afastada pela requerida, que dispõe de meios suficientes para trazer aos 

autos o solicitado documento original. Pois bem, as disposições previstas 

no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas 

alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a suposta 

contratação dos serviços por parte do autor. Isto posto, com efeito, e sem 

maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram na 

negativação do nome do autor. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. 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. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pela parte 

autora. 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). No caso posto em 

julgamento, indubitável que ocorreu o dano moral e que deve este ser 

imputado à requerida, eis que negativou indevidamente o nome do autor. 

Cumpre colacionar as ementas que abaixo seguem transcritas: AÇÃO 

INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A fixação do 

valor indenizatório deve ocorrer com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que 

o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10145130203808001 MG , 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 

Assim, 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 
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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. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram 

na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar 

ao autor o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação 

desta sentença. Por consectário lógico, indefiro o pedido contraposto e 

pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à parte autora. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVINO ZAVADZKI (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: 

1006402-62.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NICARETTA COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI - EPP REQUERIDO: EDVINO ZAVADZKI Vistos, etc. Acolho 

o pedido da Autora, razão que DECIDO: 1- SUSPENDA-SE o feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 2. Ultrapassado o aludido prazo, o 

AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 3. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001297-07.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDREINA MORAES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente ANDREINA MORAES DE SOUSA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Inicialmente, há que se esclarecer que não merece prosperar o pedido de 

improcedência da ação por ausência de juntada do comprovante original 

de negativação, eis que a boa fé é presumida e poderia ser facilmente 

afastada pela requerida, que dispõe de meios suficientes para trazer aos 

autos o solicitado documento original. Pois bem, as disposições previstas 

no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao 

presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas 

alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a suposta 

contratação dos serviços por parte da autora. Isto posto, com efeito, e 

sem maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram 

na negativação do nome da autora. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. 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. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pela parte 

autora. 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). No caso posto em 

julgamento, indubitável que ocorreu o dano moral e que deve este ser 

imputado à requerida, eis que negativou indevidamente o nome do autor. 

Cumpre colacionar as ementas que abaixo seguem transcritas: AÇÃO 

INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A fixação do 

valor indenizatório deve ocorrer com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que 

o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10145130203808001 MG , 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 

Assim, 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 
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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. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram 

na negativação do nome da autora; e para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Por consectário lógico, indefiro o 

pedido contraposto e pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé 

à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CLECI MANN GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001294-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA CLECI MANN GROSS 

REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente JULIANA CLECI MANN GROSS ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Aduz a 

reclamada que não há interesse de agir no caso em tela tendo em vista 

que a ausência de reclamação na esfera administrativa. Pois bem, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: ?A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um 

poder jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os 

próprios direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para 

obter a definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de 

ação, de natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, 

do Estado. (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Da mesma forma, não merece 

prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de juntada do 

comprovante original de negativação, eis que a boa fé é presumida e 

poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de meios 

suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. Pois 

bem, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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 
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a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Por consectário lógico, indefiro o pedido de aplicação das penas de 

litigância de má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003066-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte promovente 

para que, no prazo de 05 dias, informe o endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011066-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SALETE PEDROSKI OAB - MT21070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO DE JESUS MARQUES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EIDILAINE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001915-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA EIDILAINE CANDIDO 

REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A,  

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: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” A requerente 

ANTONIA EIDILAINE CANDIDO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

Alega, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela 

requerida, tendo em vista a inexistência contratual. Pois bem, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados, e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise da 

peça de defesa, verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 

(art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não trouxe aos autos 

elementos suficientes que comprovem a legalidade da cobrança contra a 

qual insurge-se a parte autora, qual seja, a existência de contratação. 

Cumpre destacar entendimento jurisprudencial proferido em casos 

análogos: INDENIZATÓRIA. CONTA UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO. 

COBRANÇA DE ENCARGOS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AGIR ABUSIVO DA 

CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MOVIMENTAÇÃO NO 

PERÍODO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. Cabia à parte ré comprovar a regularidade das cobranças, no 

que não logrou êxito, pois mesmo tendo apresentado contestação, não 

produziu sequer prova documental capaz de afastar os argumentos 

articulados na inicial. Desse modo, não restou comprovada a utilização 

dos serviços postos à disposição da parte autora durante o período da 

alegada inatividade da conta,...(TJ-RS - Recurso Cível: 71003714235 RS , 

Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 23/05/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/05/2012) Com efeito, e sem maiores delongas, tenho como 

inexistente o débito que culminou na negativação indevida por parte da 

requerida. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais pleiteado pela parte autora dever ser 

rejeitado, tendo em vista a existência de negativação preexistente, em 

respeito a Súmula 385 do STJ. Cumpre transcrever o julgado que segue 

abaixo ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores. (TJ-MG - AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio 

Ferenzini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe 

causaram abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da 

requerente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO que ensejou na negativação indevida por parte da requerida. 

Indefiro o pedido de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos 

não passam de meros aborrecimentos do cotidiano. Expeça-se ofício ao 

SPC para que proceda à baixa da negativação do nome da parte autora 

referente ao débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA RUFINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001298-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IANARA RUFINO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A.  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente IANARA RUFINO PEREIRA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Pois 

bem, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT0010279A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 

EPP (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 04/05/2018 14:30. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TEIXEIRA SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000959-33.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONATAN TEIXEIRA SCHMITT 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a 

parte promovente, devidamente intimada para comparecer à audiência de 
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conciliação, não compareceu (art. 19, §2º, da Lei 9.099/95). É o sucinto 

relatório. Decido. O não comparecimento da parte promovente à audiência, 

devidamente intimada, gera a extinção do feito. Posto isso, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

9099/95. Em razão da falta injustificada do requerente, CONDENO o 

mesmo ao pagamento de custas judiciais nos termos do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Certificado o trânsito em julgado, independente do pagamento 

das custas, arquivem-se os autos, com anotação de eventual pendência 

às margens do Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA ALVES TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001640-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSALBA ALVES TAVARES 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A,  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente ROSALBA ALVES TAVARES DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Primeiramente, 

cumpre salientar que não merece acolhida a pretensão da requerida no 

tocante à ausência de comprovante de endereço da parte autora, eis que 

a escolha do domicílio do consumidor é uma faculdade sua, e não uma 

obrigação. Pois bem, as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NOGUEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001834-37.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROBSON NOGUEIRA PIRES 
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REQUERIDO: VIVO S.A. 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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente ROBSON NOGUEIRA PIRES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Em apertada síntese, insurge-se a 

parte autora contra negativação indevida por parte da requerida, tendo em 

vista a inexistência de relação contratual. Primeiramente, não merece 

prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de juntada do 

comprovante original de negativação, eis que a boa fé é presumida e 

poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de meios 

suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. Pois 

bem, 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. Ao se tratar 

de relação típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a 

qual está condensada no Código de Defesa do Consumidor que estipula 

em seu art. 6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova 

quando houver verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através dos documentos 

juntados em sua defesa, quais sejam, faturas com detalhamento de 

utilização de serviços e relatórios de pagamentos, cadastro do autor com 

os mesmos dados e endereço fornecidos na exordial. Sendo assim, diante 

dos fatos narrados e documentos acostados aos autos, entendo que não 

houve qualquer atitude ilícita praticada pela requerida, sendo imperioso o 

indeferimento dos pedidos elencados na exordial. Por fim, a reprovável 

conduta apresentada pela parte Requerente deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé nos termos do artigo 142 do CPC, 

conforme requerido pela parte ré, 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 - grifo nosso) 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 

uma vez que o Poder Judiciário não pode admitir que sejam intentadas 

demandas temerárias e eivadas de má-fé visando objetivos escusos, 

causando uma excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional às 

demais causas. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial e CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor de cada causa, nos 

termos do artigo 81 do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLEONILDA RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDMAR DIONIZIO ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001592-44.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDMAR DIONIZIO ROQUE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A,  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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente SIDMAR DIONIZIO ROQUE DA SILVA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado indevidamente por serviços jamais contratados. Primeiramente, 

cumpre salientar que não merece acolhida a pretensão da requerida no 

tocante à ausência de comprovante de endereço da parte autora, eis que 

a escolha do domicílio do consumidor é uma faculdade sua, e não uma 

obrigação. Pois bem, as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte do autor. Isto 

posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes os 

débitos que ensejaram na negativação do nome da parte autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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 
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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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. 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). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, 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. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor 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 (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012069-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILO LIBERATO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012056-13.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002743-79.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MOISES DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A 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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente MOISES DOS SANTOS DA SILVA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de AMERICEL S/A. Em apertada síntese, 

insurge-se a parte autora contra negativação indevida por parte da 

requerida, tendo em vista a inexistência de relação contratual. No que 

tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório, não havendo que se falar em perícia. Com isso, 

REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. 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. Ao se tratar de relação 

típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a qual está 

condensada no Código de Defesa do Consumidor que estipula em seu art. 

6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova quando 

houver verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através dos documentos 

juntados em sua defesa, quais sejam, contrato devidamente assinado, 

documentos pessoais do autor, faturas com detalhamento de utilização de 

serviços e relatórios de pagamentos. Por outro lado, a parte autora 

insurge-se contra a assinatura do contrato apresentado pela defesa, 

alegando ser totalmente divergente da sua. Em que pese suas alegações, 

denota-se que as assinaturas são claramente idênticas, bem como o 

endereço fornecido pela autora é o mesmo que consta no contrato. 

Ademais, consta nos autos faturas com detalhamento de utilização dos 

serviços e relatórios de pagamentos. Sendo assim, diante dos fatos 
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narrados e documentos acostados aos autos, entendo que não houve 

qualquer atitude ilícita praticada pela requerida, sendo imperioso o 

indeferimento dos pedidos elencados na exordial. Por fim, a reprovável 

conduta apresentada pela parte Requerente deve ser punida com 

aplicação de multa por litigância de má fé nos termos do artigo 142 do CPC, 

conforme requerido pela parte ré, 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 - grifo nosso) 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 

uma vez que o Poder Judiciário não pode admitir que sejam intentadas 

demandas temerárias e eivadas de má-fé visando objetivos escusos, 

causando uma excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional às 

demais causas. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial. CONDENO da parte autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor de cada causa, nos 

termos do artigo 81 do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON TORRES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002638-05.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLEBERSON TORRES DE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. 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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente CLEBERSON TORRES DE FREITAS ajuizou AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de VIVO S/A. Em apertada síntese, aduz a parte autora que a 

requerida suspendeu unilateralmente os serviços prestados. 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. Ao se tratar de relação 

típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a qual está 

condensada no Código de Defesa do Consumidor que estipula em seu art. 

6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova quando 

houver verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através das faturas com 

detalhamento de utilização dos serviços, que demonstram que os serviços 

não foram suspensos. Por outro lado, a autora deixa transcorrer o prazo 

para impugnar os fatos narrados e documentos anexados aos autos pela 

requerida, quedando-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. Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes. O juiz não 

tem o dever de trazer ao feito elementos de prova que as partes não 

tiveram a atenção de carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Sendo assim, diante dos fatos narrados 

e documentos acostados aos autos, entendo que não houve qualquer 

atitude ilícita praticada pela requerida, sendo imperioso o indeferimento dos 

pedidos elencados na exordial. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para, via de 

consequência, DECLARAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013842-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEGIANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/03/2018 10:15. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013841-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON COSTA DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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 21/03/2018 10:00. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013851-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARZA MALALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/03/2018 13:45. Sexta-feira, 02 de Março de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008946-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial onde o requerente 

pugna pela antecipação da tutela com o fito de realizar bloqueio de verbas 

nas contas pertencentes ao executado. Compulsando detidamente os 

autos verifico que o exequente não trouxe qualquer elemento que 

demonstre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela, previstos no art. 300 do NCPC. Em que pese o permissivo legal 

previsto pelo art. 854 do Novo Código de Processo Civil, há que se 

ressaltar que este se aplica apenas subsidiariamente aos processos sob 

o sistema do Juizado Especial, onde imperam os princípios da celeridade, 

simplicidade e tentativa de conciliação, razão pela qual entendo que o 

deferimento da constrição prévia à citação, sem que haja situação de 

excepcionalidade evidenciada, vai de encontro aos princípios citados. 

Ademais, caso o executado venha a alienar bens após a citação da 

presente execução, de forma a frustrar o recebimento do débito pelo 

exequente, é certo que se configuraria verdadeira fraude à execução, 

havendo meios legais para a desconstituição da alienação em tal hipótese, 

não sendo justificável presumir a má fé do executado, imputando-lhe 

restrição aos bens, antes de oportunizar a citação para pagamento. Diante 

do exposto, indefiro o pedido cautelar e determino: 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, para se manifestar, no prazo legal. 4. Caso 

não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ADRIANI DE ALMEIDA (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 

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP em face de ANDERSON 

ADRIANI DE ALMEIDA, objetivando o recebimento do débito representado 

pelos documentos carreados nos autos. Observa-se dos autos que 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Assim, os documentos apresentados pela parte 

Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, dispõe 

nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As declarações 

constantes do documento particular escrito e assinado ou somente 

assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” “Art. 412. 

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o 

seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

procedente. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 

3.509,79 (três mil, quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos), 

corrigida monetariamente a partir do vencimento, e acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 406 do C.C.). Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009733-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 
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38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a 

questão, pretende o reclamante a restituição dos valores investidos na 

piramide financeira denominada Telexfree. Discorre que a ação civil 

pública que versava sobre a restituição aos "divulgadores" do negócio foi 

julgada pelo Tribunal de Justiça do Acre, mas nada impede que os 

interessados façam a liquidação no seu domicílio. A Requerida foi REVEL. 

Pois bem, analisando os pedidos formulados pelo reclamante, vejo que a 

presente demanda, da forma como postulada, não pode tramitar perante o 

Juizado Especial. Ocorre que salto aos olhos a inadmissibilidade de 

processamento do presente feito neste juízo, senão vejamos. Isso porque, 

os fatos alegados necessitam de elaboração de cálculos para liquidação o 

que afronta o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, que 

prescreve: “A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, 

com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 

dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Ademais, o 

reclamante postulou a declaração do seu direito, simplesmente, sem 

atribuir valor certo e determinado ao pedido, o que impede, inclusive, a 

aferição da alçada, o que também é óbice ao conhecimento do pedido. 

Mas, além disso, e mais importante, é o fato de que, apesar da viabilidade 

do pedido genérico em tese (art. 14, § 2º, da Lei nº 9.099/95), não é essa 

a hipótese dos autos, uma vez que possível e necessária a determinação 

exata do valor do pedido já por ocasião do ajuizamento, pelo menos para 

que o pedido possa tramitar. Por oportuno, ressalto que o pedido ilíquido 

formulado pelo reclamante, resultará, também, em sentença ilíquida, o que 

é vedado no sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Ora, a absoluta 

ausência de parâmetros a permitir a prolação de sentença líquida 

inviabiliza, até mesmo, a aplicação ao caso concreto da norma posta no § 

3.º do artigo 515 do CPC. Portanto, a complexidade da causa pela 

necessidade de liquidação é fundamento que, por si só, demonstra a 

incompetência do Juizado Especial Civil para processar e julgar a 

demanda. Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO a incompetência do Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente, e via de consequência, declaro extinto o 

feito sem 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. Uma vez preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011458-93.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANNIFER COUTINHO DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIDE MILHOMEM BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011458-93.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: JANNIFER COUTINHO DA LUZ 

EXECUTADO: ALACIDE MILHOMEM BORGES Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de demanda em que a parte requerente foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, e assim, requerer 

o que de direito, contudo, quedou-se inerte Id 9431658, registrando ciência 

no sistema Pje no dia 17/08/2017, conforme “aba de expediente”. O artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Sendo assim, competia a requerente cumprir a decisão para 

prosseguimento para presente demanda, porém, esta deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimada. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro outra alternativa senão extingui-lo. 

Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou despesas processuais 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007397-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR TEODORO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte Autora, discorrendo que a Requerida 

realizou cobrança vexatória na rede social denominada “Facebook”. A 

requerida foi devidamente citada e intimada para audiência de conciliação, 

no entanto, não compareceu, tampouco, apresentou justificativa ou 

defesa. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, uma vez que 

não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Autor, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes 

para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido 

artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois 

se trata de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é 

que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria 

de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste 

sentido: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração as 

disposições do código de defesa do consumidor no que tange a inversão 

do ônus da prova, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. 

A parte Autora apresentou “prints” de tela da rede social, demonstrando 

que a cobrança ocorreu, inclusive, com a divulgação de sua imagem 

associada à publicação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se 

manifestou sobre o assunto: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA, EM POSTAGEM REALIZADA NA REDE 

SOCIAL "FACEBOOK". EXPOSIÇÃO PÚBLICA PELA RÉ DA SUPOSTA 

CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE DA PARTE AUTORA, FAZENDO USO DE 

EXPRESSÕES COMO "CONTAS SÃO PARA PAGAR", "VOU CONTINUAR 

TE COBRANDO" E "VOCÊ SÓ CONHECE REALMENTE AS PESSOAS 

QUANDO ELAS TE DEVEM". IRRELEVÃNCIA DE EVENTUAL EXISTÊNCIA 

DO DÉBITO, QUE APENAS AUTORIZARIA A COBRANÇA PELOS MEIOS 

LEGAIS E ADEQUADOS. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRAPEDIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS. A pretensão autoral é de 

simples reparação por dano moral e fundamenta-se nos fatos narrados no 

inicial, devidamente descritos. Há, também, menção aos fundamentos 

jurídicos do pedido, inexistindo qualquer incongruência. Preliminar de 

inépcia afastada. A prova testemunhal demonstra, de forma suficiente, 

que o perfil utilizado na cobrança era pertencente à demandada, não 

merecendo prosperar a impugnação aos documentos juntados. 

Independente da efetiva existência do débito referido pela ré, é 

inquestionável a ilicitude da cobrança efetuada, absolutamente vexatória. 

Nenhuma circunstância é capaz de legitimar a cobrança em rede social 

realizada, que expôs publicamente a suposta condição de inadimplente da 

parte autora. Cabia à parte ré fazer uso dos meios adequados e legais de 

cobrança, ajuizando, se necessário, ação judicial. São evidentes os 

prejuízos à imagem da autora, que configuram lesão extrapatrimonial 

passível de reparação. Diante das peculiaridades do caso concreto - 

notadamente a condição da requerente, proprietária de salão de beleza - 

inexiste justificativa para a redução do montante indenizatório arbitrado 

(R$ 2.000,00), que observa os parâmetros usualmente adotados por estas 
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Turmas Recursais. A extinção do contrapedido veiculado não merece 

qualquer reparo. O débito sustentado deve ser objeto de ação de 

cobrança própria, já que, como reconhece a ré, tem origem em serviço 

prestado a uma ex-funcionária da parte autora, pessoa estranha a esse 

feito. Se, de fato, há responsabilidade da requerente, seja solidária ou 

subsidiária, essa circunstância não pode ser apurada na presente ação, 

como bem reconheceu o juízo de origem. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004153987, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 10/07/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004153987 RS, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 10/07/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 15/07/2013)” À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida 

imperiosa. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de 

condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008396-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA DA SILVA FARIAS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 

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$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 
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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: 1008387-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$101,84 (cento e um 

reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013793-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 
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inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008327-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KAROLAINE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. 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 ? 
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RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão não 

assiste ao Reclamante. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seus 

sistema interno com registros e informações além de cópia de gravação 

de áudio, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE, 

requerendo apenas a necessidade de perícia. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$256,77 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012363-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVESTRE SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, formulada por EDUARDO SILVESTRE SOUZA 

BEZERRA, em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em apertada 

síntese, que fora surpreendido com cobranças indevidas de valores que 

não contratou e, ainda, com a informação de que seu nome estaria 

negativado pelos supostos débitos. A conciliação restou infrutífera, 

conforme se vê na carreada aos autos. A parte reclamada apresentou 

contestação, asseverando que não há pretensão resistida, ou seja, o 

Autor não entrou em contato administrativamente para sanar a questão, o 

que corroboraria sua tese preliminar de falta de interesse de agir. 

Inicialmente, ressalto que em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição e do livre acesso a justiça, não merece prosperar a preliminar 

arguida pela requerida. Posto isso, REJEITO a PRELIMINAR ventilada pela 

Requerida. Por não haver argüição de demais preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida trazer aos autos 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, consoante 

dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, contudo, não 

apresentou provas, ou seja, não desincumbiu-se do ônus que lhe 

competia. Logo, tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO 

que deu azo a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a 

análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o 

pedido de danos morais baseia-se no fato da requerida ter imputado 

unilateralmente, e de forma automática débito à parte requerente, 

promovendo, em razão do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do 

nome do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito, gerando assim 

todos os danos inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, trata-se de prova negativa, eis que a parte Autora discorre nunca 

ter firmado relação jurídica com a Reclamada. De outra banda, cumpria a 

reclamada ônus da prova acerca da mínima existência do débito litigado, 

porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando 

devido o acolhimento dos invocados danos morais. Saliento que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a reclamada responde 

objetivamente pelos danos causados. Sobre este ponto o festejado Carlos 

Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos 

Morais" sabiamente leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas 

pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, 

em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a 

moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, 

vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). 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). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho 

neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 
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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, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação proposta 

por EDUARDO SILVESTRE SOUZA BEZERRA, em face de BANCO 

BRADESCO S.A, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes e ainda, para CONDENAR a reclamada a pagar o valor de 

R$ 3.000,00 (três 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 (in casu, a negativação) (Súmulas 43 e 

54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil). Sem 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 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013750-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008365-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 
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355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008364-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 
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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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando a evolução da dívida para que chegasse em tal montante, 

portanto, é medida que se impõe a improcedência do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008349-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009981-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA LOPES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. 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: 1006828-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (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. 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 LUCAS 

ASSMANN em face de B2W COMPANHIA DIGITAL. Em síntese a parte 

Requerente aduz que efetuou a compra de uma mochila em 28.03.2016; 

contudo, em 08.04.2016 recebeu a informação de que a compra havia sido 

cancelada por falta do produto em estoque e, em virtude desta fato aduz 

ofensa moral indenizável. Pelo email juntado aos autos (id nº 2253235) 

esclarece que necessita do referido produto para carregar o material das 

aulas que frequenta na faculdade e, em razão da compra ficou sem 

crédito para que possa adquirir outro produto. A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA não prospera, ainda que a parte Requerida tenha 

atuado como mera parceira da empresa que efetivamente procedeu com a 

venda, é inegável que esta integrou a cadeia de fornecimento do produto; 

portanto, nos termos da legislação consumerista em vigor, mostra-se 

responsável solidariamente. Neste ponto, destaca-se: DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. OLX. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
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DANOS MATERIAIS E MORAIS. A empresa ré, intermediadora da venda, 

assume a responsabilidade, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual ela deve ressarcir os 

danos materiais ocasionados à autora que não recebeu o aparelho celular, 

cuja venda intermediou. Para fazer jus à indenização a título de danos 

morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que 

meros dissabores vividos em face de descumprimento contratual, não se 

revelam suficientes à configuração de dano moral, pois, com isso, não se 

verifica ofensa a direitos da personalidade. Apelação parcialmente 

provida. (TJRS, Apelação Cível Nº 70071875132, Décima Nona Câmara 

Cível, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 20/04/2017 - grifo 

nosso) Após a análise das alegações de ambas as partes conclui-se que, 

embora certo de que a parte Requerente enfrentou aborrecimentos com a 

indisponibilidade do produto em estoque, tal fato, por si só, não revela hábil 

a ensejar a reparação moral pretendida. Neste sentido destaca-se: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA 

VIA INTERNET. PRODUTO INDISPONÍVEL NO ESTOQUE. AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. O autor adquiriu uma máquina 

de lavar louças por meio do site eletrônico da ré. Todavia, não veio a 

receber o produto pelo fato de estar indisponível no estoque. No caso dos 

autos, verifica-se a informação de aprovação da compra do autor em 

22/11/2016, ao passo que a comunicação sobre a falta de mercadoria no 

estoque ocorreu em 28/11/2016, fls. 21 e 24. Portanto, após seis dias da 

aprovação do pagamento, a ré comunicou o fato, tendo sido ofertado ao 

autor opções para restituição do valor pago. Em que pese razoável o 

prazo entre a compra e a informação ao consumidor, a situação 

demonstra certa desorganização da parte ré, mas não traduz prática de 

propaganda enganosa, ao contrário do que sustenta a parte ora 

recorrente. Ademais, o produto adquirido (lava louça), em que pese 

necessário, é encontrado em inúmeras lojas e não somente na loja ré. 

Assim, poderia ao consumidor adquiri-la em outro estabelecimento, fosse 

tão importante para si. A situação objeto do presente feito envolve 

descumprimento contratual que não gera, em regra, danos morais, os 

quais somente restariam reconhecidos caso o requerente lograsse 

comprovar alguma excepcionalidade, o que não fez. Desta forma, não 

restou configurado no caso dos autos que o autor tenha se submetido a 

situação de efetiva ofensa aos atributos da personalidade. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006788251, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 07/06/2017 - grifo nosso). Pela 

narrativa fática ressai dos autos que o produto foi adquirido em 

28.03.2016 e em 08.04.2016 recebeu a informação de que o produto 

encontrava-se indisponível e sua compra havia sido cancelada em 

01.04.2016, conforme informações contidas na conversa via email mantida 

entre as partes (id nº 2253235). Uma vez que o mero descumprimento 

contratual não é situação expecional, por si só, a ofender a moral da parte 

Requerente, incumbia a este o ônus em demonstrar o dano moral alegado. 

Neste diapasão não há nos autos demonstração de que em virtude da 

ausência do produto tenha suportado qualquer grave ofensa à sua moral 

ou aos seus direitos da personalidade. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte Requerente 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: 1002876-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT0010279A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 

EPP (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. Compulsando os autos verifica-se que 

assiste razão à parte Embargante, uma vez que esta postulou no id nº 

4841130 a redesignação da solenidade, eis que condições climáticas (id 

nº 4841303) impediram o pouso da aeronave que trazia o preposto da 

parte Embargante. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a sentença proferida 

no id 5794461 e DETERMINAR que seja DESIGNADA nova AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO conforme pauta deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): ANDRÉIA 

CRISTINA NOITE IZABEL, OAB/MT 17566, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 86672 da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

(cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GUSMAO REGIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ARGEMIRO FERREIRA LOPES (TESTEMUNHA)

JOSE LOURENCO (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

VIVIANE BATISTA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

vistos. JOVINO DOS SANTOS OLIVEIRA opôs embargos de declaração em 

face da sentença que fixou alimentos em favor de GABRIELA GUSMÃO 

REGIS DE OLIVEIRA, representada por sua genitora. Irresignado, o 

embargante argumentou haver contradição no valor dos alimentos 

homologados em audiência, eis que fora oferecido o percentual de 20% do 

salário mínimo, sendo o mesmo aceito pela requerente no referido ato, 

contudo, no termo constou referência ao valor correspondente a 27,74% 

do salário mínimo. É o relatório. DECIDO. Ad argumentandum, os embargos 

de declaração, tratam-se de pedido feito ao próprio juiz ou tribunal que 

prolatou a decisão, para que se esclareçam obscuridades, eliminar 

contradições, suprir omissões e/ou corrigir erro material nela contidas. O 

cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as 

mesmas hipóteses elencadas no CPC anterior, notadamente os casos em 

que a decisão contém obscuridade ou contradição, ou é omissa sobre 

aspecto litigioso sobre o qual devia ter havido pronunciamento judicial, mas 

inclui também os casos em que se faz necessária a correção de erro 

material, como é o caso dos autos. Feito esse escorço inicial, conheço 

dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos recursais. Neste aspecto, mister se faz reconhecer que, a 

rigor, houve contradição. Diante do exposto, retifico a sentença prolatada, 

fazendo constar o correto valor dos alimentos, conforme segue: “DADA A 

PALAVRA a defensora pública da requerente QUE ASSIM SE 

MANIFESTOU: “MM. DR. Juiz: I- DOS ALIMENTOS – Foi esclarecido à 

requerente a oferta constante na contestação de id.., na qual consta o 

reconhecimento em parte do pedido por parte do alimentante com relação 

aos alimentos. Assim a requerente nesta oportunidade ratifica a sua 

anuência e concorda que os alimentos sejam fixados em favor da menor – 

GABRIELA GUSMÃO REGIS DE OLIVEIRA, sendo a quantia 

correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente do País, 

quantia essa a ser paga todo dia 05 (cinco) de cada mês, importância 

esta, que deverá ser depositada na agência nº. 2985, operação 013, 

conta poupança nº. 25168-6, Caixa Econômica Federal, em nome da 
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representante legal. II- Frisa-se que este valor corresponde ao oferecido 

pelo alimentante na sua contestação, somente convertido em percentual 

do salário mínimo para efeito de cumprimento da obrigação alimentar. III- 

Requer, assim, a devida homologação. Pede deferimento”.. DADA A 

PALAVRA ao representante do ministério publico QUE ASSIM SE 

MANIFESTOU: “MM. DR. Juiz: Pela homologação do acordo, uma vez que 

atendido os interesses da menor. A seguir, o MM. Dr. Juiz Decidiu: Vistos. 

homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a transação na 

presente ação de alimentos em que: GABRIELA GUSMÃO REGIS DE 

OLIVEIRA, representada por FRANCISCA GUSMÃO REGIS promove contra 

JOVINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Em consequência tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487 inciso i e III, alínea “b” do C. P. 

C. Sem custas, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita. 

Intime-se o requerido a tomar ciência dessa decisão. Adote-se Sr. Gestor 

as providencias pertinentes e transcorrido o prazo recursal, estando o 

requerido devidamente intimado e cientificado, arquivem-se, com as 

cautelas de origem, dando baixa na Distribuição. Sai a presente publicada 

em audiência e as partes devidamente intimadas. Nada mais, eu (Juliana 

de Paula) que digitei”. No mais, permanece a sentença tal como lançada. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000543-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BOSCARDIN GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI GASPARINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILVIA PEREIRA DA FONSECA (TESTEMUNHA)

AGENOR SALES DA SILVA (TESTEMUNHA)

UNIRIO PEDRO SOMMAVILLA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

OLDAIR ARAUJO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CRISTIANI BACH BUENO SOMMAVILLA (TESTEMUNHA)

CRISTIANY DOS ANJOS ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO PJE Nº 1000543-07.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa de intimação da Autora, juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para seu Advogado manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Várzea Grande/MT, 2 de março de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009110-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. V. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1009110-27.2017.8.11.0002 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 , 11367529 12017470 

Várzea Grande/MT, 2 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009469-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LEMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (RÉU)

ROSIANE RODRIGUES TOZETE (RÉU)

P. H. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1009469-74.2017.8.11.0002 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 11355630 , 12025051 

Várzea Grande/MT, 2 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004988-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004988-68.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte Autora para apresentar impugnação 

no prazo legal. Várzea Grande/MT, 2 de março de 2018. Edith Garcia 

Analista Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023768-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVINA BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1023768-36.2017.8.11.0041 

CERTIDÃO - Perícia Agendada Certifico, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC 

e Provimento 56/2007, que após contato com o órgão competente a perícia 

foi designada para o dia 24/9/2019 às 8h30m da manhã (por ordem de 

chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense do IML de Cuiabá (situado 

na Rua 07, s/nº, Bairro Carumbé, em Cuiabá-MT), para realização de 

perícia - documento de comprovação do agendamento em anexo. Pelo 

presente ato, INTIMO A PARTE AUTORA para comparecer com 

antecedência neste Juízo a fim de solicitar Oficio de encaminhamento para 

a perícia agendada (documento necessário para a realização do ato); 

ainda ADVIRTO que durante o exame o periciando deverá estar 

acompanhada de um familiar ou de uma pessoa do seu convívio, em 

condições de informar sobre sua história de vida; e que o periciando 

deverá estar munida de seus documentos pessoais como também de 

atestados médicos, laudos, exames e receitas médicas (em caso de 

tratamento recebido anteriormente). VÁRZEA GRANDE/MT, 2 de março de 

2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001393-27.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ELISANGELA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001393-27.2018.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCA ELISANGELA DE 

QUEIROZ RÉU: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA Vistos... Nos termos do 

art. art.40, parágrafo único da Lei nº 12.112, de 2009), determino que a 

parte autora realize a notificação do requerido para comprovação da 

mora, a Sra. Gestora expedir o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001420-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OGURA CLUTCH DO BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001420-10.2018.8.11.0002 AUTOR: OGURA CLUTCH DO BRASIL LTDA. 

RÉU: AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001009-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001009-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA REQUERIDO: MARTA DE REZENDE BUENO 

Vistos... Analisando os autos não encontrei documento que comprove se 

o réu foi notificado pessoalmente, eis que o instrumento de protesto do Sr. 

Tabelião às folhas 17 informa tão somente a publicação da citação por 

edital. A jurisprudência é no sentido de que no caso vertente, o credor 

fiduciário optou pelo protesto do título. Porém este não demonstrou nos 

autos que foi encaminhada a notificação ao endereço do devedor, muito 

menos que o Cartório de Protesto enviou o aviso para eventual defesa, ou 

pagamento. Para o preenchimento dos requisitos previstos no § 2º do 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, não basta o protesto dos valores 

pendentes do contrato, mas é mister que seja feita a comprovação de que 

o devedor tenha recebido a notificação, ou que no mínimo, a tentativa da 

notificação pessoal tenha sido frustrada. Assim, emende o autor a inicial, 

comprovando a notificação via “carta registrada expedida por intermédio 

de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor” (Decreto-lei nº 911/69, art. 2º, § 2º), no prazo de dez dias, 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000718-98.2017.8.11.0002 AUTOR: JESSICA MARQUES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT 

sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim 

Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 

3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro os honorários 

em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001585-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAPUTI FILHO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001585-57.2018.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCO CAPUTI FILHO EIRELI - 

ME RÉU: CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

Vistos. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência 

judiciária mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira 

que justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da 

insuficiência financeira da parte requerente, não é possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera 

inatividade da empresa não lhe gera o benefício. Senão vejamos; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 
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REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA 

CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO 

PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. Para que a pessoa jurídica 

obtenha o amparo da assistência judiciária mister a demonstração cabal e 

idônea da insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. 

Sem prova nos autos da insuficiência financeira da parte requerente, não 

é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo de 

ressaltar que a mera inatividade da empresa não lhe gera o benefício. 

(TJ-MG - AI: 10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/03/2014). Dessa forma, Rejeito o pedido e determino a 

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

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007500-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR (REQUERENTE)

JOE MOACIR WITCZAK (REQUERENTE)

JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1007500-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOE MOACIR WITCZAK, JOE 

MOACIR WITCZAK JUNIOR, JOSIANE MARIA WITCZAK SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS S/A Vistos... Defiro o pedido de dilação do prazo pelo 

período de 60 dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 

Intime-se o autor pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003092-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA ANTUNES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003092-24.2016.8.11.0002 AUTOR: CARLA PATRICIA ANTUNES SILVA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4339766 - Pág. 1-2. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000169-88.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FERNANDO DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 5511071 - Pág. 5-6. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001888-08.2017.8.11.0002 AUTOR: REGINALDO JOSE OLIVEIRA 

SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 
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prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERNANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001640-76.2016.8.11.0002 AUTOR: FRANCIELE FERNANDA DA SILVA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 11802433 . Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002550-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALOMAO DANTAS (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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002550-06.2016.8.11.0002 AUTOR: MARCELA SALOMAO DANTAS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WENDER SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000844-51.2017.8.11.0002 AUTOR: MAX WENDER SILVA DE ARRUDA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Ao réu para manifestar quanto ao pedido de desistência 

formulado pelo autor à Id. nº 7968154 - Pág. 1. Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003506-22.2016.8.11.0002 AUTOR: LUIS OLIVEIRA DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4582318 - Pág. 3-4. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003510-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RUAS DIAS (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003510-59.2016.8.11.0002 AUTOR: WILSON RUAS DIAS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004419-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004419-04.2016.8.11.0002 AUTOR: WAGNER FRANCISCO DA SILVA 

RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais 

alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, 

com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001855-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001855-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAMAR CORREIA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 
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partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 

Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000174-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JEANDERSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINO RAMOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000400-52.2016.8.11.0002 AUTOR: ROBINO RAMOS VIANA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais 

alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, 

com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003039-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JO BARBOSA CRISANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003039-09.2017.8.11.0002 AUTOR: JO BARBOSA CRISANTO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003040-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003040-91.2017.8.11.0002 AUTOR: ELAINE APARECIDA DA SILVA 

BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002948-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002948-16.2017.8.11.0002 AUTOR: JOAO BRITO DA SILVA RÉU: PORTO 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS CEZARIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001874-24.2017.8.11.0002 AUTOR: EDCARLOS CEZARIO BATISTA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004234-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004234-63.2016.8.11.0002 AUTOR: JANAINA SOUSA CARDOSO RÉU: 
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4583105 - Pág. 4. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001911-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001911-51.2017.8.11.0002 AUTOR: FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... 

Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003587-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KENNY DE AVILA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003587-68.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ANDREIA KENNY DE AVILA 

FONTES REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo de quinze dias, falarem 

sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4582799 - Pág. 3-4. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003636-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RISSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003636-12.2016.8.11.0002 REQUERENTE: LUCAS RISSINI REQUERIDO: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Intimem-se as 

partes, para no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial sob a 

Id. nº 4582900 - Pág. 2-3. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETI MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004630-40.2016.8.11.0002 AUTOR: MARLETI MARTINS DA SILVA RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Intimem-se as 

partes, para no prazo de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial sob a 

Id. nº 4590184 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003592-56.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE MARCOS DE ARAUJO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA Conforme já definiu o Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recurso especial repetitivo, é uma faculdade do autor o 

ajuizamento da ação no foro de seu domicílio ou no foro do local do fato 

(art. 100, parágrafo único, do CPC), bem como a utilização da regra geral 

do domicílio do réu (art. 94 do CPC) para as demandas que envolvam 

acidente de veículo. No presente caso, verifico que o autor alega residir 

nessa Comarca, razão pela qual entendo que não se mostra equivocada a 

distribuição da demanda originária pelo autor para o foro desta Comarca. 

Ainda, tenho que o réu não juntou nenhum documento que comprovasse 

suas alegações, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço 

profissional na Rua da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 

9601-1639, para realização da perícia, independentemente de termo de 

compromisso, na forma do art. 422, do CPC. Concedo o prazo de cinco 

dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, assistente 

técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita 

e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FATIMA CRAUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002857-23.2017.8.11.0002 AUTOR: SELMA FATIMA CRAUS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único 

instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode 

ser comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais 

da saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que 

tais alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em 

preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. CARÊNCIA DE AÇÃO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A 

preliminar de carência de ação, por se tardio o Boletim de Ocorrência, não 

merece prosperar em razão da impropriedade de seus fundamentos. Para 

formular pedido de indenização, no caso de seguro DPVAT, é necessário 

apenas que o interessado prove a existência do dano e a ocorrência do 

acidente, demonstrando o nexo causal entre ambos, isso nos exatos 

termos da Lei n. 6.194/74. O boletim de ocorrência, por ser documento 

produzido unilateralmente, não tem presunção absoluta de veracidade, 

mas sim relativa, juris tantum, cedendo lugar quando infirmado por outros 

elementos constantes dos autos. Da mesma forma, provado o acidente e a 

morte dele decorrente de outros meios, prescindível é a juntada de BO. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002861-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002861-60.2017.8.11.0002 AUTOR: ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único 

instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode 

ser comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais 

da saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que 

tais alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em 

preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001722-73.2017.8.11.0002 AUTOR: RODRIGO ANDRADE SILVA DA 

CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e 

prejudicial. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Em que pesem as alegações da ré, tenho que a 

preliminar não enseja acolhimento. Primeiro porque a parte autora 

comprova à Id. nº 5495270 - Pág. 1 a realização do requerimento 

administrativo, e segundo, porque embora não tenha havido resposta 

antes do ajuizamento da demanda na esfera judicial, no momento em que a 

seguradora apresenta a contestação, inicia-se o litígio entre as partes com 

a resistência à pretensão. Assim, com a pretensão resistida emerge a 

utilidade do ajuizamento da demanda e o interesse de agir, ficando, assim, 

configurada a condição para o regular exercício do direito de ação. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O 

laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. Entendo ainda, que tais alegações devem ser discutidas 

em incidente próprio e não em preliminar. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da 

Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o 

processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que 

pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes 

quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a 

real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente 

narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas 

funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e 

originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a 

graduação da lesão dos membros afetados. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, 

designe data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da 

data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001350-27.2017.8.11.0002 AUTOR: CRISTIANO FERREIRA CABRAL RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intimem-se 

as partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id. nº 7969248 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001537-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001537-35.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA JOSE DE PAULA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intimem-se as 

partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id. nº 7968789 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001134-66.2017.8.11.0002 AUTOR: CLEBER PASSOS MARTINS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intime-se a 

parte autora para, no prazo de cinco dias, falar sobre o laudo pericial sob 

a Id. nº 7918670 - Pág. 2-3. Feito isso, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003420-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. D. F. P. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003420-17.2017.8.11.0002 AUTOR: MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... 

Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES REGIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002699-65.2017.8.11.0002 AUTOR: ALESSANDRO MENDES REGIS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta positiva da 

seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o 

STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da instância 

administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA 

FORMA, considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 
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grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com 

endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do 

terminal)  te lefone 36417100,  ce lu lar  81170025,  e-mai l 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003439-23.2017.8.11.0002 AUTOR: WESLEY DE ABREU E SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003423-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (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)

Outros Interessados:

ISMAEL BARROS SOARES OAB - 799.673.961-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003423-06.2016.8.11.0002 AUTOR: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de 

quinze dias, falarem sobre o laudo pericial sob a Id. nº 4340432 - Pág. 1-2. 

Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA EMILIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000721-53.2017.8.11.0002 AUTOR: VANESSA EMILIA DOS SANTOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Entendo não ser requisito a resposta positiva da seguradora quanto ao 

pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o STJ pacificou o 

entendimento de que o esgotamento da instância administrativa não é 

condição para o ingresso na via judicial. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento capaz 

de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser comprovada 

mediante outros documentos firmados por profissionais da saúde ou 

mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que tais alegações 

devem ser discutidas em incidente próprio e não em preliminar. CARÊNCIA 

DE AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A preliminar de carência de ação, por se 

tardio o Boletim de Ocorrência, não merece prosperar em razão da 

impropriedade de seus fundamentos. Para formular pedido de indenização, 

no caso de seguro DPVAT, é necessário apenas que o interessado prove 

a existência do dano e a ocorrência do acidente, demonstrando o nexo 

causal entre ambos, isso nos exatos termos da Lei n. 6.194/74. O boletim 

de ocorrência, por ser documento produzido unilateralmente, não tem 

presunção absoluta de veracidade, mas sim relativa, juris tantum, cedendo 

lugar quando infirmado por outros elementos constantes dos autos. Da 

mesma forma, provado o acidente e a morte dele decorrente de outros 

meios, prescindível é a juntada de BO. Portanto, rejeito a preliminar 

arguida. No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça 
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apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como 

perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, 

quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 

81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. 

Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, 

caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002766-30.2017.8.11.0002 AUTOR: MARCIA MARIA DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta positiva da 

seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o 

STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da instância 

administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 

do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004021-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DELMONDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004021-23.2017.8.11.0002 AUTOR: VANDERLEI DELMONDES DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 
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do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005052-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY JORGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005052-15.2016.8.11.0002 AUTOR: JOHNNY JORGE DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

AUSÊNCIA DO AUTOR AO MUTIRÃO Entendo que a preliminar não deve 

prosperar, visto tratar-se primeiramente de fase pré-processual onde o 

autor é submetido à avaliação médica para fins de acordo. Nesse sentido, 

não há que se falar em preclusão de prova, vez que os debates ainda não 

foram encerrados e o processo não foi remetido à instrução. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único 

instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode 

ser comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais 

da saúde ou mediante realização de perícia médica. Entendo ainda, que 

tais alegações devem ser discutidas em incidente próprio e não em 

preliminar. No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça 

apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico Luiz Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, 

com endereço na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea 

Grande, CEP 78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: 

luizgustavo.pericia@gmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, 

apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) Informe o médico a real 

existência de invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado 

na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício de suas funções 

habituais? 3) O autor possui todos os movimentos normais e originais dos 

membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da 

lesão dos membros afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e 

a perícia será paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem 

maior complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o 

levantamento de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito 

para que, em aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos 

periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 

dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002563-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOELMA DE CAMPOS MARTINS OAB - 943.121.681-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002563-05.2016.8.11.0002 AUTOR: RITA ALINE LABRES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Por envolver direito de menor, determino o envio dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Feito isso, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002944-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002944-76.2017.8.11.0002 AUTOR: JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Por 

verificar da análise dos autos que a parte ré até o momento não foi citada, 

hei por bem em redesignar a da data de audiência para o dia 09.05.2018, 

às 14:00 horas. Expeça-se o necessário com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001370-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001370-18.2017.8.11.0002 AUTOR: SIMAO FRANCISCO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intimem-se 

as partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre o laudo 

pericial sob a Id. nº 7967971 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA XAVIER DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Outros Interessados:

MARCEL VINICIUS DE CAMPOS (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002687-51.2017.8.11.0002 AUTOR: LIDIA XAVIER DE CAMPOS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Certifique a 

Sra. Gestora se o réu apresentou contestação. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004013-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004013-46.2017.8.11.0002 AUTOR: OTACILIA CORREA DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada 

contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não 

havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando 

as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 

do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006115-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE FONSECA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1006115-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: RAFAELE FONSECA DE 

ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e 

prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da 

seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da 

mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em normatização da 

Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das indenizações 

pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, 

especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta 

positiva da seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera 

administrativa, e o STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da 

instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. 

Motivo pelo qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 

do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1005078-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME COUTINHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005078-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: GUILHERME COUTINHO ALVES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta positiva da 

seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o 

STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da instância 

administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 

do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1006059-08.2017.8.11.0002 AUTOR: RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... 

Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde 

apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO SEGUTO 

DPVAT - PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE AUTORA – PROPRIETÁRIA DO 

VEÍCULO – DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ Tenho que a 

preliminar não deve prosperar, primeiramente pela clareza da súmula 257 

do STJ; “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (STJ, 

Súmula nº 257, DJ 29.08.2001). Segundo, pois como se sabe, a finalidade 

principal do seguro é estabelecer a garantia de uma indenização mínima. O 

pagamento resulta do simples evento danoso, tendo por base a 

responsabilidade objetiva dos usuários de veículo pelos danos pessoais 

que venham à causar independentemente de apuração de culpa, ou de 

pagamento do prêmio. Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. Cobrança. 

Invalidez parcial. Legitimidade passiva de qualquer seguradora integrante 

do polo de seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A ausência de 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não pode ser 

obstáculo para o pagamento de indenização. Sentença mantida. Recurso 

da ré não provido e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação com 

Revisão nº 0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO/ DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Rejeito 

as preliminares por entender que a tese apresentada fere o direito de 

petição e acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal 

quanto à prévia necessidade de requerimento na via administrativa, ou até 

mesmo o seu exaurimento. No mais, não havendo matéria de ordem 

pública que mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente 

representadas e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO 

COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT 

sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim 

Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 

3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos do juízo: 1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial. 2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais? 3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados. Arbitro os honorários 

em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré. Além do que, 

trata-se de uma perícia sem maior complexidade. A ré deverá depositar a 

integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% no início dos trabalhos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 227 de 241



periciais. Intime o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário 

para início dos trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as 

partes. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001020-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001020-64.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARCOS AZEVEDO DA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e 

prejudicial. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O 

laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez 

permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. Entendo ainda, que tais alegações devem ser discutidas 

em incidente próprio e não em preliminar. CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE 

COMPROVANTES IDÔNEOS DE DESPESAS MÉDICAS Tenho que a 

preliminar não merece prosperar, visto que a autora em sua inicial informa 

apenas que teve despesas em virtude do acidente ocorrido, não se 

tratando então, de pedido de restituição de despesas médicas. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Luiz Gustavo Raboni 

Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço na Rua Rui 

Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 78.125-620, 

fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, email: luizgustavo.pericia@gmail.com, 

na forma do art. 465, do NCPC. Desde já, apresento os seguintes quesitos 

do juízo: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente e 

se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. Arbitro os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior 

complexidade. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Fica desde já autorizado o levantamento 

de 50% no início dos trabalhos periciais. Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 dias para 

entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002435-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON NASCIMENTO APARECIDO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002435-82.2016.8.11.0002 AUTOR: WEDERSON NASCIMENTO 

APARECIDO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por WEDERSON 

NASCIMENTO APARECIDO DA SILVA em desfavor SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA. Informa o devedor à Id. nº 

10882290 - Pág. 4 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 11342006 - Pág. 1 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, 

cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o 

pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, 

conforme requerido à Id. nº 11342006 - Pág. 1, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001332-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SCHENATTO (REQUERIDO)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 2 de março de 2018. 

Nº DO PROCESSO: 1001332-69.2018.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - MT0003530S-A 

INTIMAR A PARTE A AUTORA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA 

COMPROVAR O PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS (GUIA TJMT) 

Atenciosamente. DUMARA K. N. DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 (65) 36888440

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007493-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VASPER SUPERMERCADO EIRELI - ME (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA LEITE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - RS56220 (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000285-94.2017.8.11.0002 

AUTOR: TELMA REGINA LEITE RAMOS RÉU: RODOBENS CAMINHOES 

CUIABA S/A, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impugnação a justiça gratuita A segunda requerida contesta a concessão 

do benefício da justiça gratuita deferido à autora, alegando que o veículo 

sub judice foi adquirido pelo preço de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais), o que demonstra que a condição financeira da autora não 

é módica. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido 

elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, 

à vista de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira da autora 

recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste 

modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência da 

autora, conforme se observa no id. 4628811, sendo certo que o 

documento possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em 

contrário, ônus do qual a autora não se desincumbiu. A esse propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida à autora. 

Do pedido de reconsideração da aplicação do CDC e inversão do ônus da 

prova A segunda requerida impugna o deferimento da aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova à parte autora, sob a alegação de que a autora 

utiliza o bem para fins mercantis (transporte rodoviário de pessoas), não 

sendo destinatária final do produto. Assim, ressalta que inexiste relação 

de consumo quando o adquirente do bem ou contratante do serviço vise 

lucro ou tenha anseio profissional em sua aquisição, utilizando-o como 

insumo de sua produção. Com efeito, tenho que tal argumentação não 

merece acolhida, na medida em que o simples fato de a autora adquirir o 

veículo para uso comercial não afasta a possibilidade de reconhecimento 

de sua vulnerabilidade. Isso porque, a autora não utiliza o bem móvel para 

incrementar eventual frota de veículos, uma vez que deixa claro nos autos 

que este é o único bem que possui para realizar o transporte de pessoas. 

Outrossim, por analogia, ressalto que é entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça que em caso de veículo adquirido para ser 

utilizado por taxista aplica-se o Código de Defesa do Consumidor: 

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO 

NOVO. TAXISTA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO 

DECADENCIAL NÃO IMPLEMENTADO.1. Incidência do microssistema do 

consumidor, pois presente a condição de vulnerabilidade do recorrente na 

sua relação com a empresa recorrida, ensejando aplicação das normas 

protetivas do CDC. Precedentes. 2. Em face da ocorrência de vício do 

produto (art. 18, CD), o prazo decadencial é de noventa dias, tendo por 

termo inicial data em que se constatou não ter sido resolvido principal 

defeito alegado pelo consumidor (trincas no chassi do veículo). Aplicação 

do art. 26, inciso I, c/c o seu §2º, I e seu §3º, CDC. (RECURSO ESPECIAL 

Nº1.59.052 –MG, 23/03/2012). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO COM DEFEITO. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. 1. Aplicável à hipótese a legislação consumerista. O fato de o 

recorrido adquirir o veículo par uso comercial -taxi -não afasta sua 

condição de hipossuficiente na relação com a empresa-recorrente, 

ensejando aplicação das normas protetivas do CDC. (RECURSO ESPECIAL 

Nº57.469 –RJ, 18/11/2004). Assim, indefiro o pedido de reconsideração 

formulado em contestação e mantenho a aplicação do CDC e inversão do 

ônus da prova ao presente caso. Dos pontos controvertidos A partir dos 

autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a 

prova: a) se o veículo Pas/Micro-ônibus, modelo I/M Benz 415CDI Sprinter, 

cor Prata, placa QBB-5148, ano/modelo 2014/2014 possuí os alegados 

vícios descritos na inicial; b) se as requeridas prestaram a devida 

assistência técnica; c) o nexo de causalidade entre os danos alegados ea 

conduta das requeridas; d) o dever de indenização e o seu quantum. Das 

provas Outrossim, ante a controvérsia instalada, defiro a produção de 

prova oral consistente na oitiva de testemunhas, bem como a prova 

pericial formulada pela parte autora e pela segunda requerida (Ids. 

11312949, 11528862), pois entendo que se trata de prova imprescindível 

para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Sr. Paulo Henrique 

Andreani Araújo, engenheiro mecânico, que poderá ser encontrado na Av. 

Julio Campos, n. 7300, jardim Ana Luiza, Várzea Grande/MT, (65) 9 9909 

5360; e-mail: engenheiropha@gamil.com. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.850,00 (hum mil e oitocentos e cinquenta reais), de 

acordo com a tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). 

Ademais, considerando que ambas as partes pugnaram pela perícia, os 

honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a segunda 

requerida (Mercedes-Benz do Brasil Ltda.) venha no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o depósito dos honorários periciais correspondentes a sua 

parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, considerando a ausência 

prévia de recursos alocados no orçamento do Estado, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será expedida certidão em favor do Sr. 

Perito referente ao valor dos honorários correspondente a parte autora no 

importe de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) em momento 

oportuno, para cobrança perante o Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 507, §3º da CNGC: “Art. 507. §3º – Apresentado o laudo pericial, o 

Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 
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ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para eventual 

designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000423-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR)

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSÉ DE ARRUDA (RÉU)

ADELINA IPOLITA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008334-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA RUSSO (REQUERIDO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007040-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007041-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000160-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IND. REUNIDA DE ARTEF. DE CIMENTO E PROD. CERAMICOS LTDA - ME 

(RÉU)

REGIANE MARLI FROES RODRIGUES (RÉU)

MARLY RODRIGUES FROES (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002909-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002909-53.2016.8.11.0002 

AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME RÉU: 

JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA, JEFERSON JOSE LOURENCO 

00889162190, JEFERSON JOSE LOURENCO Vistos etc., Compulsando os 

autos verifico que as cartas de citação direcionadas aos requeridos JOSÉ 

ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA e JEFERSON JOSE LOURENÇO foram 

recebidas pelo Sr. Edson Moraes e pela Sra. Juliane Oliveira, nota-se que 

as cartas de citação expedidas não foram recebidas pelos requeridos, 

razão pela qual o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ele 

foi recebido por terceiros estranhos à lide. Sobre o assunto: “Nula a 

citação, não se constitui a relação processual e a sentença não transita 

em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com 

esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” 

(RSTJ 25/439). “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA 

FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – 

ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE 

CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª 

APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa física realizada 

pelo correio quando a entrega da correspondência registrada não ocorre 

diretamente ao destinatário, que deve apor assinatura no recibo. Incumbe 

ao autor o ônus de provar que o réu tomou ciência da existência de 

demanda judicial contra ele proposta, não obstante o AR tenha sido 

subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 72034/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no 

DJE 27/01/2015) Isto posto, torno nula a citação dos requeridos e no 

impulso determino que seja expedido mandado visando a citação dos 

requeridos nos endereços indicados no id. 8184734. Cumpra-se. As 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002394-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EXECUTADO)

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002394-81.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: ERMENSON 

FEITOSA DE JESUS, LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS Vistos 

etc., Compulsando os autos observo que os executados foram 

devidamente citados para procederem com a entrega do imóvel situado na 

Rua Iraque, Quadra 40, Casa 24, Bairro Vila Arthur, nesta Comarca, bem 

como efetuarem a escritura e transferência da matrícula do imóvel para o 

exequente, conforme contrato, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa (art. 806, CPC). Ainda, 

verifico os executados opuseram embargos à execução de nº 

1008045-94.2017.8.11.0002, porém este foi recebido sem o efeito 

suspensivo e em seguida no id. 10466005 o exequente pugnou que os 

executados sejam compelidos a realizar a transferência do imóvel após 

desocupá-lo. Pois bem. Considerando que o exequente não indicou qual 

medida pretende que seja efetivada nos autos de execução visando a 

entrega do bem imóvel com a consequente transferência da matrícula, 

determino que este indique com clareza quais medidas requer que este 

juízo adote para atingir o objetivo da execução. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003460-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003460-33.2016.8.11.0002 

AUTOR: LUCIO MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Lucio 

Marcio De Oliveira Almeida propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro Dpvat S.A., alegando que em 19/08/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no país. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 4591189), sendo que a requerida apresentou 

contestação (Id. 4608314), alegando falta de interesse de agir. No mérito 

aduz que a parte autora não comprovou o nexo causal entre a lesão e o 

acidente, visto que o Boletim de Ocorrência apresentado não foi lavrado 

por autoridade policial. Ainda, ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, aduz que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte 

autora impugnou a contestação no Id. 4807645. Na decisão de id. 8252121 

foi determinada que a parte autora comprovasse nos autos o requerimento 

administrativo formulado perante uma seguradora participante do 

consórcio de seguros DPVAT. O autor comprovou nos ids. 8747706 e 

9028477 o requerimento administrativo do seguro. No Id. 10281498 foi 

juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos 

Ids. 10033207/ 11623165 e 11672799. Após, os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Lucio Marcio De 

Oliveira Almeida em desfavor de Seguradora Lider Dos Consorcios Do 

Seguro Dpvat S.A. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 8747706 e 9028477. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas na 

inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 3224247 

Boletim de Atendimento, no qual se vislumbra história “acidente trazido 

pelo SAMU vítima de acidente motocicleta...”, corroborando o relatado no 

boletim de ocorrência. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 
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fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10281498, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Lucio Marcio de Oliveira Almeida em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 19/08/2016 (Id. 5045729), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

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

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1004797-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004797-23.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Considerando o teor do petitório apresentado pelo 

requerido, faz-se pertinente a intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca dos documentos apresentados. Sendo 

assim, considerando que não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do CPC, 

intime-se a autora para se manifestar nos autos. Prazo 10 dias. Decorrido 

o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação dos 

petitórios pendentes. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Várzea Grande, 

01 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000769-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000769-75.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Em análise dos autos verifica-se que o presente 

feito está endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece 

de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Várzea Grande, 01 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000787-96.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Em análise dos autos verifica-se que o presente 

feito está endereçado ao Juizado Especial, de forma que este juízo carece 

de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 01 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009165-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009165-75.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009195-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009195-13.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009460-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGIMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

WESLEY HEBERT MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009460-15.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009561-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CORDEIRO PUBLIO OAB - MG114881 (ADVOGADO)

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009561-52.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido 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/MT, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009571-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVEA ANA HUBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009571-96.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000188-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO MEDICO SAUDE CIDADE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA DE SIQUEIRA OAB - RJ085815 (ADVOGADO)

FABIANE RIBEIRO DE SIQUEIRA OAB - RJ106620 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEYRE SPAGIARI CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

IVO CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000188-60.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000301-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERLEY ROCHA FINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERLEY ROCHA FINOTTI OAB - RO690 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA GOMES DE MELO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000301-14.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000839-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000839-92.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000921-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIL MARQUES DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000921-26.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA DOS SANTOS SILVA OAB - SP276282 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIO MARQUES DAMASCENO (REQUERIDO)

MARIA DE LOURDES ARRIEL DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000550-62.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 01 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004435-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGO SCHAIDA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004435-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: SIMONE MENDONCA RÉU: ANDERSON RODRIGO SCHAIDA 

SOUSA Vistos em correição. HOMOLOGO o acordo encartado acima, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos. A 

homologação segue a fundamentação do art. 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Os 

honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra parte. 

Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, só se 

pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes 

devidamente intimados. Diante da desistência do prazo recursal, 

certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

cumpra-se. Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2018 (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com 

pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A em face da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. Pretende a parte Autora, em sede de tutela de urgência, que seja 

suspensa a exigibilidade do valor de R$ 206.119,79 referente ao alvará do 

ano de 2018 – Notificação de Lançamento de Alvará nº 

20180001323/2018 ante a majoração efetiva do tributo, com caráter 

confiscatório e sem observância do princípio da reserva legal. Assinala 

que efetuará o depósito judicial do valor total. Bem analisadas as 

alegações da parte Autora e as provas coligidas, conclui-se, nesse juízo 

de cognição sumária, estarem presentes os requisitos da tutela de 

urgência. De fato, a majoração do alvará de funcionamento para o 

exercício de 2018, impugnada pela parte Autora, quando considerados os 

valores dos exercícios anteriores, parece mesmo ter suplantado o efetivo 

exercício do poder de polícia pelo ente municipal. Logo, porque, repita-se, 

aparentemente, houve elevação acima do índice dos exercícios anteriores, 

há que se concluir pela probabilidade do direito invocado. Por outro lado, 

quanto ao risco de dano, tem-se que igualmente está configurado. É que, 

sem pagamento e sem suspensão da sua exigibilidade, o crédito fiscal 

poderá ser cobrado judicialmente, com a adoção de medidas constritivas, 

como penhora e bloqueio de ativos, inclusive. Daí porque a tutela é 

pertinente. Lembre-se que, nos moldes da legislação processual civil, “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Deve-se ponderar, contudo, que, conquanto 

tenha havido questionamento do aumento relativo ao último exercício, 

algum valor é, incontroversamente, devido. Em outros termos: a discussão 

se concentra no montante (R$ 206.119,79), não na existência do crédito. 

Nesse passo, seria por demais restritiva, para a Fazenda Municipal, a 

suspensão pura e simples da exigibilidade do crédito fiscal, sem qualquer 

garantia. Assim, a suspensão deve ser condicionada ao depósito, nestes 

autos, do valor total do tributo (R$ 206.119,79), autorizado o levantamento 

do valor incontroverso em favor da Fazenda Municipal (R$ 130.740,41) 

resultante do valor do tributo do exercício anterior ao discutido 

devidamente corrigido. Tal solução, preserva os interesses do Poder 

Público e, ao mesmo tempo, satisfaz a pretensão da parte Autora, tendo 
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supedâneo no Código Tributário Nacional. Pelo exposto, defiro em parte a 

antecipação de tutela, mediante depósito, em 10 (dez) dias, do valor total 

do tributo, apurado nos termos da fundamentação, ficará suspensa a 

exigibilidade do mesmo, anotando-se que, vencido o prazo ora concedido 

sem a providência, entender-se-á pela desistência da medida 

antecipatória, prosseguindo-se no feito, condicionando o cumprimento da 

medida ora deferida ao recolhimento integral das custas, cabendo à parte 

independentemente de nova intimação, recolher imediatamente as custas, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 257 do 

Código de Processo Civil. Tendo sido as custas recolhidas corretamente, 

cumpra-se a presente decisão desde logo. No mais, 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 15 dias úteis (art. 335, 

“caput”, 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). 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007590-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO XAVIER ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para, querendo, no prazo legal impugnar 

a contestação tempestivamente protocolada. Várzea Grande, 3 de março 

de 2018. EMERSON BOTELHO DE CAMPOS Gestor Judiciário

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS 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: 1007323-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETH ARRUDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006455-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO PRADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS 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: 1001854-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADY RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001433-09.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO RAMOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 235 de 241



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001453-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001453-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GILSON OLIVEIRA DE SOUZA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001542-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001542-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DOSSAN PECAS E SERVICOS 

HIDRAULICOS LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001545-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE APARECIDA MACHADO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001545-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIELE APARECIDA MACHADO 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001532-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001532-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: PAULO ROBERTO 

BUENO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BOANEZ DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001513-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLOVIS BOANEZ DO PRADO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-85.2018.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 236 de 241



Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001512-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001511-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS AMERICO FRANCISCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001511-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ELIAS AMERICO FRANCISCO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001474-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RODRIGO DE ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001474-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: VICTOR RODRIGO DE ELIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001467-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001467-81.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NERI NECKEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001465-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001465-14.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 
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S.A REQUERIDO: MARCOS JOSE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZARDO MORAIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001462-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUZARDO MORAIS DE FREITAS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001454-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KEMPFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001454-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARLI 

KEMPFER Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001430-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001430-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001425-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001425-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - 

ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001407-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001407-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KELSON 

SANTOS ALVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MOTTA MELLO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001406-26.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO PAULO 

MOTTA MELLO JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001328-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001328-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NELSON FRANCA DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001329-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001329-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDIVINO DOS SANTOS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 239 de 241



mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001220-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001220-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ALANA GUIMARAES Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas e honorários advocatícios. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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